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Krzeszowice, ul. Danka 7
pon-pt.:  800–1800, sob.: 800–1300

tel.: 12 282 69 45,  603 061 916
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SOS UKRAINA
Pomóżmy ofiarom kryzysu na Ukrainie!
Sytuacja cywilów w obwodzie donieckim i 
ługańskim wciąż się pogarsza. Wiele z 
nich ma ograniczony dostęp do żywności, 
środków czystości oraz opieki medycznej i 
wody. Szacuje się, że 921.640 osób zostało 
przemieszczonych wewnątrz kraju, a ok. 600 
000 uciekło do krajów sąsiadujących. Przede 
wszystkim brakuje im ciepłego schronienia na 
zimę, żywności i dostępu do opieki medycznej. 
Nie działają instytucje państwowe, w związku 
z czym nie są wypłacane pensje oraz renty, 
emerytury i zasiłki.

Ciąg dalszy str. 2

PRYWATNE SZKOŁY ZAOCZNE
Mgra Stefana Kwietniowskiego

prowadzą  ZAPISY od lutego 2015 r.

z uprawnieniami szkół publicznych
w Krakowie (ul. Wróblewskiego 8-10 minut od Dworca Głównego)

i Wieliczce (budynek LO w Wieliczce)

na semestr pierwszy i semestry wyższe do następujących szkół: 

Informacje: 12 276 50 91, 604-266-151
email: psz_kwietniowski@poczta.onet.pl

www.szkolazaoczna.com.pl

• Liceum Ogólnokształcącego Zaocznego - 3 lata, 
   po szkole zasadniczej - 2 lata
• Policealnego Studium Zawodowego Zaocznego w Wieliczce - 2 lata: 
   administracja, rachunkowość i ochrona fizyczna osób i mienia

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

• SPRZEDAŻ • SKUP • 
tel. 662 660 373

* dla kobiet, które złożą deklarację wyboru do położnej

* 

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!
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SOS UKRAINA
Pomóżmy ofiarom kryzysu na Ukrainie!

Ludzie nie mają za co kupić podstawowych produktów, których w sklepach i tak 
często nie ma, bo dostawy są bardzo ograniczone. Do tej pory dotarliśmy z po-
mocą do blisko 15 tysięcy osób przemieszczonych wewnątrz kraju. Wsparliśmy 
cywilów poprzez zapewnienie im dostępu do leków, artykułów medycznych 
i higienicznych, środków czystości oraz wszystkiego, co potrzebne do przetrwania 
zimy – ciepłej odzieży, śpiworów, drewna na opał, nowych okien oraz materiałów 
do uszczelniania starych. Aby dalej skutecznie pomagać potrzebne jest wparcie 
od każdego z nas. Pomóż:

Wpłać: numer konta statutowego Polskiej Akcji Humanitarnej:  
BPH S.A. 91 1060 0076 0000 3310 0015 4960 z dopiskiem „Ukraina”  

Informujemy, że PAH nie przyjmuje darów rzeczowych.  
Wszystkie osoby chcące wesprzeć nasze działania pomocowe na Ukrainie, 

prosimy o przekazanie darowizny finansowej.
www.pah.org.pl

W Tenczynku każdy czuje, że jest „u siebie”, nie ma „swoich” i „obcych”, 
a taki model jeszcze czasem pokutuje na niektórych wsiach…
Wielu ludzi Tenczynek wybrało na swoją „małą ojczyznę”, choć urodzi-
ło się czasem setki kilometrów stąd…Wielu ludziom chce się tu działać 
i pracować (często charytatywnie), mając wyłącznie za cel dobro społecz-
ności lokalnej, poprawienie jakości życia swoim bliskim i sąsiadom. Mało 
która miejscowość może pochwalić się takim odsetkiem działaczy spo-
łecznych, różnej maści „zapaleńców”, ludzi „pozytywnie zakręconych”, 
którzy swoją wiedzą i dobrą energią chcą dzielić się z innymi.
Jedną z takich osób jest niewątpliwie Pani Anna Łukasik, nauczycielka 
matematyki z duszą humanistki.
Dzięki Pani Ani oraz jej ogromnemu zapałowi i poświęceniu powstała 
książka „Tenczynek -700 lat historii”, wydana przez Stowarzyszenie „Dla 
szkoły w Tenczynku”, sfinansowana z funduszy unijnych. Koordynatorem 
projektu był Pan Wacław Gregorczyk, obecny Burmistrz Gminy Krze-
szowice.
Nie jest to „zwykła” historyczna książka – „ciężka” w odbiorze, skiero-
wana wyłącznie do pasjonatów historii. Jest to książka, która mimo, że 
zawiera setki historycznych faktów, napisana jest jak wciągająca powieść, 
okraszona mnóstwem anegdot i ciekawostek.
Autorka życzyłaby sobie, by jej książka była nawet „brudna i poplamio-
na”, bo czytana przy śniadaniu czy obiedzie, byleby nie traktowano jej 
jako „sztywny eksponat” stojący na półce… To z pewnością się udało, bo 
trudno się od tej książki oderwać…
Autorki spędziła wiele godzin na rozmowach z mieszkańcami wsi, tymi 
najstarszymi, ale także ich dziećmi, młodszym pokoleniem. To także spe-
cyfika tej książki – współtworzyli ją mieszkańcy Tenczynka – przekazu-
jąc ustne świadectwo wydarzeń, ale także fotografie, rodzinne i historycz-
ne pamiątki, listy, zapiski…
Okładka książki też jest wyjątkowa – przedstawia kościół w Tenczynku 
zilustrowany przez uczennicę III klasy szkoły podstawowej tenczyńskiej 
szkoły – Idę Szklarczyk, córkę utalentowanej artystki plastyk Beaty Kuź-
nik – mieszkanki Tenczynka. Książka bogata jest także w ilustracje wy-
konane przez inne uzdolnione dzieci i młodzież ze szkoły w Tenczynku, 
pokazujące piękno tego miejsca. Ciekawym uzupełnieniem książki są 

wiersze i limeryki, których autorami są dorośli i młodzież – także miesz-
kańcy Tenczynka.
Idea uwiecznienia historii Tenczynka, ale tej historii nie zawsze formalnej, 
raczej widzianej i odczuwanej przez jego mieszkańców, sięga Otwartych 
Posiadów Historycznych, które odbyły się w remizie OSP w Tenczynku 
w maju 2014 r. zorganizowanych przez Monikę Dudek, prezes Fundacji 
Kobieta w Regionie, obecną radną Gminy Krzeszowice, w ramach pro-
jektu „Mój Tenczynek. Tu zaczyna się nasza historia”.
Anna Łukasik wyrazy podziękowania składa wszystkim, którzy w jaki-
kolwiek sposób przyczynili się do powstania tej książki, szczególne po-
dziękowania kierując do Pani Doroty Strojnowskiej, która odpowiedzial-
na była za korektę książki, przyczyniając się do nadania jej ostatecznego 
kształtu.
Dorota Strojnowska jest m.in. autorką książki „Oni żyli wśród nas…”, 
wydanej również przez Stowarzyszenie „Dla szkoły w Tenczynku”. Jest 
ona zbiorem historycznych faktów na temat mieszkańców Gminy Krze-
szowice na tle najważniejszych wydarzeń II Wojny Światowej. Jest świa-
dectwem ich losów i bohaterskich postaw.
Książka powstała przy współpracy żyjących uczestników tych wydarzeń 
oraz bliskich osób już nieżyjących. Zawiera dokumenty, listy, zdjęcia, któ-
re obrazują wydarzenie opisane w książce. 
Celem Autorki jest oddanie hołdu bohaterom czasów wojny, naszym są-
siadom, którzy w tak ekstremalnych warunkach pokazali, co znaczy być 
Człowiekiem, wzorem do naśladowania dla nas wszystkich. 
Pani Anna Łukasik i Pani Dorota Strojnowska mają zamiar w niedale-
kiej przyszłości napisać i wydać kolejne książki, których celem będzie 
pogłębienie wiedzy o ludziach, miejscach i wydarzeniach krzeszowickiej 
gminy. Plan i zarys prac już jest… Z niecierpliwością czekamy…

 v Redakcja

P.S. Spotkanie promocyjne z autorkami książek „Tenczynek 700-lat 
historii” oraz „Oni żyli wśród nas…” odbyło się 30 grudnia 2014 r. 
w Bibliotece w Tenczynku – miejscu, które dzięki ogromnemu zaan-
gażowaniu i uprzejmości Pani Danuty Nowak i Pani Izabeli Wałek 
– pracownic biblioteki – zawsze jest otwarte dla ciekawych inicjatyw 
i stanowi już nieformalny tenczyński ośrodek kultury. 

TENCZYNEK - 700 LAT HISTORII
Wiele jest miejscowości na terenie podkrakowskich gmin, które słyną z pięknych krajobrazów, zabytków kultury i przyrody. Jednak Tenczynek, mogący 
się poszczycić 700-letnią historią, jest miejscem szczególnym. I nie chodzi tu tylko o górujący nad okolicą Zamek Tenczyn, kościół św. Anny, zabytkową 
dzwonnicę, Staw Wroński, zrewitalizowany rynek, nowoczesne przedszkole, szkołę z halą sportową, bibliotekę, ośrodek zdrowia, restaurację, bank i całą 
infrastrukturę, która sprawia, że w Tenczynku żyje się „łatwo i przyjemnie” czerpiąc zarówno z uroków wsi, jak i nowoczesnych udogodnień i bliskości 
miasta…Główny kapitał tej miejscowości stanowi jego wyjątkowa atmosfera oraz… ludzie.

Przed kilkoma tygodniami rwe-
tes podnieśli górnicy w związku 
z planami restrukturyzacji (w tym 
likwidacji niektórych spółek) 
kampanii węglowej. Teraz z kolei 
protestują kredytobiorcy zadłuże-
ni we franku szwajcarskim.
Jeśli chodzi o górników jest to 
jedna z najbardziej uprzywile-
jowanych grup pracowniczych 
w Polsce. Od lat już swoimi pro-
testami, strajkami i paleniem 
kukieł szantażują kolejne rządy, 
kolejnych premierów i ministrów. 
A tak właściwie to czym różni 
się górnik od kierowcy autobusu, 
budowlańca, czy ekspedientki? 
Poza tym oczywiście, że więcej 
zarabia i ma więcej przywilejów 
i gwarancji. Czy praca kierowcy 
jest mniej wartościowa, mniej 
odpowiedzialna lub mniej niebez-
pieczna? Nie, odpowiada on za 
zdrowie i życie pasażerów bądź 
też przewożonego mienia i każ-
dego dnia modli się, by nie stać 
się ofiarą wypadku drogowego. 
Czy niebezpieczeństwo śmierci 
w wyniku zdarzenia drogowego, 
wypadku na budowie lub innego 
jest mniej dramatyczna niż ry-
zyko związane z pracą górnika? 
Czy rodzina mniej cierpi? Czy 
to, że telewizja nie interesuje się 
dramatem jednego pracownika, 
a szeroko informuje i komentuje 
wypadek, czy też śmierć kilku, 

kilkunastu (z całym szacunkiem 
dla ich tragedii) jest wyznaczni-
kiem niebezpieczeństwa? Setki 
tysięcy ludzi pracują 12 miesięcy 
w roku i dostają 12 pensji bez de-
putatów, trzynastek, czternastek 
i innych dodatków. Tysiącom lu-
dzi grozi zwolnienie z pracy, czy 
ktoś się tym interesuje? Czy rząd 
gwarantuje im zatrudnienie w in-
nych firmach, zapewnia zabezpie-
czenie finansowe, daje wysokie 
odprawy? Marzenie. Przydałby 
się w końcu ktoś, kto nie ugnie się 
przed szantażem i ukróci w koń-
cu szarże tej grupy. Nie chodzi tu 
nawet o przeciętnego robotnika, 
ale o wszystkich prezesów, związ-
kowców, kierowników i innych 
dyrektorów, którzy górnikami są 
tylko z nazwy.
Inna kwestia to tzw. frankowi-
cze. Ludzie, którzy przed kilku, 
kilkunastu laty podążając za 
marzeniem o własnym „M” za-
ciągnęli kredyt w obcej walucie 
licząc na to, że pozwoli im to 
spłacać go bezpieczniej i taniej 
niż w złotówce. Dziś, w obliczu 
szalejącego kursu, płaczą i oskar-
żają banki, urzędników, rząd… 
słowem wszystkich tylko nie 
siebie. Żądają interwencji rządu, 
pomocy w spłacie lub innego za-
dośćuczynienia za to, że Szwaj-
carzy postanowili uwolnić kurs 
swojej waluty. Chcą, abyśmy my 

wszyscy, podatnicy pomogli im 
spłacić ich zobowiązania. Rzesze 
Polaków jednak pytają dlaczego? 
Z jakiej racji? W końcu nikt ich 
do tych kredytów nie zmuszał, 
a zadłużając się w obcej walucie 
trzeba zdawać sobie sprawę z wa-
hań kursów. Kredytobiorców zło-
tówkowych nikt nie wspomaga. 
Minister finansów nie proponuje 
im ulg podatkowych, a banki 
też nie kwapią się z korzystnymi 
obietnicami. A w czym złotówko-
wicze, czy eurowicze są gorsi od 
frankowiczów? Ten wziął kredyt 
i ten, ten podpisał umowę i ten, 
dlaczego więc jednym obiecuje 
się przywileje, a drugim nie?
Zdaje się, że aby liczyć na przy-
chylność władz trzeba być albo 
górnikiem, albo inną głośno krzy-
czącą zwracającą na siebie uwagę 
mediów grupą. Przeciętny, ciężko 
pracujący, zadłużony Polak może 
liczyć jedynie na siebie i łaskawy 
los. Ewentualnie na przychylność 
Boga, jeśli w niego wierzy…  cie-
kawe ile czasu trzeba, aby pękła 
tama cierpliwego i znoszonego 
w milczeniu cierpienia mas… 
kiedy w końcu na ulicę wyleje się 
powódź niezadowolonych i zde-
sperowanych Polaków.

 v Izabela Szatyn
email: go_izabelaszatyn@op.pl

FELIETON

RÓŻNE KATEGORIE POLAKÓW
Powszechnie wiadomo, że obywatele kraju, zwłaszcza naszego, dzie-
lą się na tych co mogą dużo i na tych co muszą siedzieć cicho. Są 
pracownicy uprzywilejowani i wyzyskiwani. Są ludzie którym państwo 
daje i tacy którym odbiera. I tak dalej i tak dalej…
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GALERIA JACKA SIEKA
Szanowni Państwo, z przyjemnością prezentujemy pierwsze prace z cyklu, 
jaki ukazywał się będzie regularnie na łamach „Gwarka”. 
Artysta malarz Jacek Siek, absolwent krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, 
pochodzący z rodziny przesiąkniętej artystycznymi tradycjami, przedstawiał 
będzie prace ukazujące piękno Małopolski - jej przyrody, zabytków, miejsc 
szczególnych… Dziś prezentujemy zimowe pejzaże Krakowa…

Kopiec Kościuszki - pastel 

Planty pod Wawelem - pastel 

Artysta malarz - Jacek Siek
Obrazy olejne, pastele, akwarele, grafiki.

Projekty zaproszeń, kart pocztowych, kalendarzy itp.
Oryginalne projekty firmowych materiałów reklamowych. 

Grafiki okolicznościowe jako prezenty dla klientów.  
Wykonywanie portretów i karykatur podczas imprez 

firmowych i bankietów.

Kontakt: tel. 501 301 899,  
e-mail: jaceksiek69@gmail.com

www.jaceksiek.cracow.pl

Niepotrzebne płyty, kasety czy 
szpule zalegają w szufladach 
i na półkach? A może na strychu 
kurzem obrasta gramofon po 
dziadkach? Są tacy, którzy chęt-
nie je kupią lub wymienią na 
inne. Znaleźć ich będzie moż-
na na pierwszej krakowskiej 
giełdzie Vinyl Swap w Galerii 
Bronowice.
- W pobliżu Strefy Relak-
su staną stoiska, na których 
uczestnicy giełdy będą mieli 
możliwość wystawienia swoich 
kolekcji. Każdy może przyjść, 
wymienić, sprzedać czy ku-
pić płytę, książkę, kasetę. Nie 
pobieramy żadnych opłat, 
wystawienie jest bezpłatne!– 
mówi Aleksandra Rzońca, dy-
rektor Galerii Bronowice. Na 
uczestników Vinyl Swap czeka 
również opcja sprawdzenia 
stanu technicznego płyt - 
sprzęt niezbędny do odsłuchu 
zapewni salon Saturn. Być 
może, przy odrobinie szczę-
ścia i umiejętności negocja-

cyjnych, komuś uda 
się nabyć prawdziwe 
muzyczne „perełki” 
w przystępnych ce-
nach? – dodaje.
Pierwszy krakowski 
Vinyl Swap, którego 
organizatorem jest Ga-
leria Bronowice i Non 
Stop Music, potrwa 8 
godzin. W tym czasie 
każdy chętny będzie 
mógł nie tylko zapre-
zentować swoją pły-
totekę, ale i wymienić 
się z innymi uczestni-
kami kolekcjonerski-
mi zdobyczami. Akcję 
Vinyl Swap uświetni 
występ na żywo ze-
społu The Blues Expe-
rience, uczestnika 
m.in. Rawy Blues czy Festiwalu 
Ryśka Riedla.
- Impreza skierowana jest do 
odbiorców w różnym wieku, 
bo, jak powszechnie wiadomo, 
muzyka łączy pokolenia – pod-

sumowuje Aleksandra Rzońca.
Serdecznie zapraszamy – 
wstęp wolny! VINYL SWAP – 
01.02.2015, godz. 12-20.00
Więcej informacji na: www.ga-
leriabronowice.pl

PIERWSZY KRAKOWSKI  
VINYL SWAP JUŻ 1 LUTEGO!
1 lutego 2015 w samo południe startuje pierwszy krakowski Vinyl 
Swap. Na tej muzycznej giełdzie można będzie odświeżyć kolekcję 
płyt, wymienić, kupić lub sprzedać winyle, cd, kasety, stary gramofon 
czy mnóstwo innych, związanych z muzycznym hobby, sprzętów. 
Bezpłatne, specjalnie przygotowane stoiska czekać będą w Galerii 
Bronowice w godz. 12.00 – 20.00.

Dzięki Państwa pomocy wspar-
liśmy działalność hospicjum 
kwotą 29 060,60 zł. Od pracow-
ników hospicjum otrzymaliśmy 
informację, że nadal na konto 
Hospicjum wpływają liczne 
wpłaty – za co bardzo dziękuje-
my w imieniu podopiecznych.
Zbiórka na rzecz Hospicjum 
Domowego Alma Spei rozpo-
częła się już w niedzielny po-
ranek. Fundusze zbierane były 
w kościołach dekanatu bole-
chowickiego przez dzielnych 
wolontariuszy z terenu Gminy 
Wielka Wieś. Dodatkowo datki 
można było wrzucać do puszek 
znajdujących się na hali GO-
KiS, gdzie od godziny 15.00 
rozpoczęła się zabawa karna-
wałowa dla najmłodszych. Pod-
czas zabawy zorganizowane 
zostały konkursy z nagrodami, 
w których dzieci bardzo chętnie 
uczestniczyły.
Zabawę dzieciom umilały wo-
lontariuszki, które wyczarowy-
wały na ich twarzach bajkowe 
postacie. Dodatkową atrakcją 
imprezy była obecność Pana 
Jacka Sieka - artysty malarza, 
który rysował portrety i karyka-
tury naszych milusińskich. Pani 
Ewa Stadtmuller, autorka zna-
nych i pięknych bajek dla dzieci 
oraz pedagog w Hospicjum, za-
prosiła dzieci do udziału w baj-
kowych zagadkach z pluszowy-
mi i książkowymi nagrodami. 

W czasie trwania imprezy 
odbywały się również liczne 
występy: zaśpiewała wokalist-
ka zespołu JKM Katarzyna 
Skrzyniowska, zagrała Orkie-
stra Dęta GOKiS - prowadzona 
przez Antoniego Majerskiego 
oraz Jarosława Janeckiego. 
Można było również podziwiać 
zdolności gimnastyczne sekcji 
aerobiku z terenu gminy, któ-
rą prowadzi Wioletta Handzel. 
Największym zainteresowa-
niem najmłodszych widzów 
cieszył się pokaz dziewczynek 
z sekcji Towarzystwa Sporto-
wego Wisła Kraków  – prowa-
dzonej przez Małgorzatę So-
larz–Kulbicką.
Swoje umiejętności zaprezen-
towała także sekcja Judo Towa-
rzystwa Sportowego Wisła Kra-
ków, której trenerem jest Robert 
Zaczkiewicz. Na scenie wystą-
pił także zespół Będkowianie 
z przedstawieniem „Rzepka” 
w humorystycznej wersji, która 
rozbawiła publiczność.
W trakcie imprezy Wójt Gmi-
ny Tadeusz Wójtowicz oraz 
Prezes Zarządu „ALMA SPEI” 
Małgorzata Musiałowicz wrę-
czyli nagrody laureatom Kon-
kursu Fotograficznego „Piękno 
Gminy Wielka Wieś w obiek-
tywie” oraz laureatom Kon-
kursu Plastycznego zorganizo-
wanego przez Hospicjum Alma 
Spei – „Auto Marzeń”.

Kolejną atrakcją był koncert 
zespołu THE DOLLS, który 
na swoim koncie ma wiele suk-
cesów m.in. - emisję piosenki 
„Kamienie” w radio Kraków, 
II miejsce na liście przebojów 
Radia Bez Kitu z piosenką 
„Sentimental Rubbish”.
Imprezę zakończył pokaz 
sztucznych ogni, który odbył 
się dzięki sponsorom tegorocz-
nej akcji:  Nakaja  Art. Cen-
trum Pirotechniki Widowi-
skowej, Krak-Znicz Generalny 
Przedstawiciel Firmy MAX-
-POL, NEXT- Producenci Po-
zytywnych Wrażeń z Krakowa.
Organizatorzy gorąco dziękują:
• ks. Dziekanowi Stanisła-

wowi Kozieł i ks. Markowi 
Wcisło – proboszczowi pa-
rafii Biały Kościół - za ko-
ordynowanie akcji kwest na 
terenie dekanatu bolecho-
wickiego,

• księżom parafii, na terenie 
których prowadzone były 
kwesty,

• v-ce Prezesowi OSP Bia-
ły Kościół Bartłomiejowi 
Jastrzębskiemu oraz Grze-
gorzowi Szopie za opiekę 
medyczną w trakcie trwania 
imprezy oraz przygotowanie  
pokazu ratownictwa i pomoc 
w pokazie sztucznych ogni,

• Marcinowi Krukowi za pro-
fesjonalne prowadzenie całej 
imprezy,

• wszystkim sołtysom za po-
moc w promocji tegorocznej 
akcji,

• sponsorom imprezy tj. Fun-
dacji CEMEX Budujemy 
Przyszłość, RMF FM oraz 
Zbigniewowi Stochalskiemu 
– Cukiernia Stochalski za 
zorganizowanie poczęstun-
ku dla wolontariuszy,

• kwestującym wolontariu-
szom i ich opiekunom, bez 
których pomocy nie odbyła-
by się tegoroczna akcja; ich 
postawa i odpowiedzialność 
zasługują na szczególne 
uznanie,

• Alinie Zielonce i całemu ze-
społowi za szybkie i sprawne 
rozliczenie kwesty,

• Dariuszowi Wolakowi za 
wypożyczenie maszyny sor-
tującej i liczącej pieniądze 
- co bardzo usprawniło prze-
bieg akcji

oraz wszystkim darczyńcom, 
dzięki którym można wierzyć, 
że takie akcje mają sens.

 v źródło: GOKiS  
www.wielka-wies.pl

AKCJA CHARYTATYWNA NA RZECZ DZIECI Z HOSPICJUM DOMOWEGO ALMA SPEI
W niedzielę 18 stycznia 2015 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu odbyła się po raz drugi akcja charytatywna na rzecz dzieci z Hospicjum Domowego ALMA SPEI. 
W tym roku zbieraliśmy fundusze na zakup samochodu „AUTO MARZEŃ”, aby lekarze i pielęgniarki mogli bez względu na pogodę dojeżdżać do chorych dzieci. Do 
tegorocznej akcji włączyli się również właściciele okolicznych sklepów. W ramach akcji „BUDUJEMY  AUTO  MARZEŃ” w szkołach w gminie Wielka Wieś odbyły się 
spotkania  z pedagogami hospicyjnymi, którzy opowiadali o podopiecznych Alma Spei i zachęcali do wzięcia udziału w konkursie plastycznym.
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Jayne Amelia Larson :  
Woziłam arabskie księżniczki

Mają wszystko, co można kupić za pieniądze, 
ale żyją w złotej klatce. Wynajęty za kilkadziesiąt 
tysięcy dolarów pokój dla serwisu do herbaty, 
walizki pełne pieniędzy, niekończące się zakupy 
w najdroższych butikach i serie operacji plastycz-
nych traktowanych równie lekko, co wizyta u fry-
zjera – to wszystko zobaczyła autorka tej książki, 
zatrudniona jako szoferka dla saudyjskich księż-
niczek i ich świty podczas ich wizyty w Ameryce.

Gaja Grzegorzewska : Betonowy pałac
Intelektualista o patologicznych korzeniach i ko-
bieta, która wolałaby zapomnieć o własnej prze-
szłości. Nowy „władca” osiedla i seryjny mor-
derca, który postąpił o krok za daleko. Wszyscy 
uwikłani w śledztwo, które szybko staje się polo-
waniem, prowadzącym do najbardziej ponurych 
części Krakowa i najmroczniejszych zakamarków 
ludzkiej psyche. 

Ewa Nowak : Yellow bahama w prążki
Chyba każda nastolatka marzy, aby napisano o niej książkę, ale 
większość z nich nie widzi w swoich codziennych przeżyciach 
nic fascynującego ani godnego opisania. Tymczasem ta właśnie 
książka powstała na podstawie e-maili, które autorka otrzymywa-
ła od nastolatek. Główna bohaterka, Hania, jest z pozoru przecięt-
ną dziewczyną, mimo to jej codzienne, zwyczajne przygody nie 
pozwalają oderwać się od lektury. Jest tu jednak coś więcej, bo 
życie bywa czasem poważne, czasem trudne i zmusza Hanię do 
przemyśleń. Na naszych oczach bohaterka rozwija się i dojrzewa. 
Przypatrujemy się temu wszystkiemu, raz po raz wybuchając 
śmiechem, bo Ewa Nowak, jak sama podkreśla, uważa śmiech za 
cudowne lekarstwo na wszystkie dolegliwości. Pisze książki głę-
boko przekonana, że czytając je, stajemy się zdrowsi i szczęśliwsi. 

Gilbert Delahaye :  
Martynka. Twoje dobranocki :  
16 fascynujących opowiadań

Ciekawe i pouczające przygody sympatycznej 
dziewczynki wzruszają, bawią i uczą jej rówieśnicz-
ki na całym świecie. Pełne uroku, przyciągające 
uwagę ilustracje oraz dowcipny tekst tworzą niepo-
wtarzalny, ciepły nastrój. Doskonały pomysł na pre-
zent i pierwszą samodzielną lekturę dla dzieci, która 
ich nie znudzi i rozwinie pasję czytania. W tym zbio-
rze znajdziecie aż 16 fascynujących opowiadań.

Jacek Komuda : 
 Opowieści z Dzikich Pól

Brzęk szabel, błysk zbroi, pojedynki, kurhany, 
szubienice... Kresy Rzeczpospolitej to miejsce 
niezwykłe, zabójczo piękne i piekielnie groźne. 
Szczególnie dla tych, co szablą nie umieją robić. 
Jacek Komuda sprawia, że odległa kraina staje 
się nam bliska i pożądana. Każdy, kto tam miesz-
ka, choćby hultaj i zabijaka, zauroczy czytelnika. 
A niektórzy mogą rzucić prawdziwy urok i zanim 
się obejrzymy, podsunąć cyrograf do podpisu. 

Nina George : Lawendowy pokój 
W swojej księgarni – o wiele mówiącej nazwie Apte-
ka Literacka – Jean Perdu sprzedaje książki tak jak 
farmaceuta medykamenty. Umiejętnie rozpoznaje, 
co ktoś nosi w sercu, i proponuje odpowiednią 
fabułę na konkretny problem. Nie potrafi jednak 
uleczyć własnego cierpienia, które zaczęło się 
pewnej nocy wiele lat temu, kiedy odeszła od niego 
ukochana kobieta. Wszystko się zmienia, gdy Jean 
w końcu otwiera pozostawiony przez nią list. Wcze-
śniej nie miał odwagi go przeczytać... „Lawendowy 
pokój” to urzekająca opowieść o miłości, sile litera-
tury i powrocie do życia. 

Szymon Hołownia, Marcin Prokop :  
Wszystko w porządku : układamy sobie życie

Hołownia i Prokop są przyjaciółmi, ale żyją na dwóch 
różnych planetach. Tym razem postanowili nieco na 
nich posprzątać, posegregować odkurzone graty i 
podzielić się ze światem tym, co odkryli. W 76 pudeł-
kach zamykają więc wszystko, co ich bawi, przeraża, 
zachwyca i wkurza. Kilogramy anegdot, tony bardzo 
osobistych wspomnień, dziesiątki ciekawostek. Ho-
łownia, przeglądając pudła Prokopa, łapał się za głowę 
z przerażenia. Prokop nie mógł uwierzyć, że Hołownia 
naprawdę lubi to, do czego się tu przyznaje, że lubi.

Martyna Wojciechowska :  
Matina : żywa bogini z Nepalu

Być księżniczką, mieszkać w pałacu, mieć służbę 
spełniającą wszystkie zachcianki - o tym marzy każ-
da dziewczynka.  Tymczasem  Matina,  żywa  bogini  
z  Nepalu  chciałaby  tak  jak inne dzieci, chodzić 
do szkoły i bawić się z rówieśnikami. Opowie wam, 
dlaczego nie może się skaleczyć, jeść niektórych 
potraw i zawsze musi być poważna. Ale też o tym, 
że jako żywa bogini ma moc uzdrawiania i w ten 
sposób pomaga ludziom. Czytając prawdziwe histo-
rie dzieciaków, żyjących w różnych, egzotycznych 
częściach świata Wasze dzieci poznają obce kultury, 
obyczaje, sposoby życia i uczą się tolerancji.

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

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

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

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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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

DLA KOBIET TAKICH JAK MY

W kwestii odmładzania Krzeszowice stało się dzięki 
Instytutowi Urody Elf centrum kosmetycznym na 
miarę współczesności. W Instytucie wykonuje się 
zabiegi wyszczuplające, ujędrniające, redukujące 
rozstępy, uzupełnione o firmowe masaże. Zabiegi 
na ciało łączy się również z nowoczesną aparaturą, 
zmniejszającą cellulit, nadmiar tkanki tłuszczowej 
i  modelującą sylwetkę. Unikalna technologia, 
najwyższej jakości preparaty i wykwalifikowany 
personel zapewniają zadowolenie nawet najbar-
dziej wybrednych kobiet. Krzeszowice to miasto, 
gdzie zabiegi odmładzające, upiększające i   wy-
szczuplające mają już swoje stałe miejsce.

„Naszym klientkom oferujemy tradycyjne jak i nowo-
czesne zabiegi odmładzające, m.in. głębokie złusz-
czanie kwasami medycznymi, mezoterapię igłową, 
dermabrazję skalpelem chirurgicznym, poprzedzone 
fachową konsultacją kosmetologiczną, a  także 
diagnostyką komputerową skóry. Przygotowujemy 
dla każdej klientki indywidualny, kompleksowy plan 
kuracji, szczegółowo informujemy, które zabiegi 
będą dla Niej najlepsze. Wyjaśniamy, na czym 
będzie polegać każdy etap zabiegu i  jakie środki 
aktywne będą zastosowane. Doradzamy również 
sposoby i produkty do zastosowania w prawidłowej 
pielęgnacji domowej. Konsultacje są bezpłatne.”

W Instytucie wykonywane są również zabiegi 
pielęgnacyjne dłoni SPA, manicure japoński, ma-
nicure hybrydowy, manicure tytanowy, stylizacje 
paznokci metodą żelową…. Firma posiada dobrze 
wyposażony gabinet do pedicure leczniczego, 
niemiecką frezarkę z  funkcją pochłaniania pyłu. 
Wykonywane są zabiegi usuwania odcisków, 
zabiegi zapobiegające wrastaniu paznokci, klamry 
drutowe, pobierany jest materiał do badań my-

kologicznych w profilaktyce przeciw grzybiczej, 
pielęgnacja stopy cukrzycowej…. Instytut oferuje 
również zabiegi upiększające: trwałe przedłu-
żanie, zagęszczanie i pigmentację rzęs, makijaż 
permanentny, makijaże ślubne, wieczorowe, 
przekłuwanie uszu i body piercing.

Usługi wspomaga nowoczesna aparatura. Urządze-
nia oparte na innowacyjnej technologii, posiadają 
medyczne atesty i certyfikaty jakości, gwarantujące 
bezpieczeństwo i  skuteczność zabiegów. Fale 
radiowe (RF), oxybrazja wodno-tlenowa, laser 
IPL, mezoterapia bezigłowa, fotonowy laser 
biostymulujący, kawitacja,  mikrodermabrazja 
diamentowa, mezoterapia frakcyjna, mikropigmen-
tacja, slimming body massager machine, liposukcja 
ultradźwiękowa, cellulogia, elektroterapia, elektro-
koagulacja…… stanowią własność Instytutu Elf, co 
umożliwia wykonanie specjalistycznego zabiegu 
w wygodnym dla klientki terminie.

Elżbieta i Angelika zostały docenione przez znaną 
profesjonalną markę kosmetyczną i obecnie są 
szkoleniowcami tej firmy. Kosmetyczki z całej Ma-
łopolski przyjeżdżają do Gabinetu Szkoleniowego 
Elf w Krzeszowicach, prowadzonego przez mamę 
i córkę, aby przeszkolić się, poszerzyć swoją wiedzę 
i umiejętności z zakresu nowych zabiegów oraz 
z obsługi i pracy na nowoczesnych kombajnach 
kosmetycznych. Kilka razy do roku w Krakowie 
Panie prowadzą dla kosmetyczek i kosmetologów 
pokazy szkoleniowe nowych kosmetyków i technik 
zabiegowych.

Innowacyjność działań właścicielek to inwestycja 
we własną markę kosmetyków. „Elf piękno z na-
tury” to kosmetyki oparte na składnikach 100% 
naturalnych. Skuteczność produktów jest zasługą 

dokładnie wyselekcjonowanych składników natu-
ralnych, a siła czerpana jest z naturalnych substancji 
aktywnych, m.in. z oleju arganowego, masła shea, 
czy roślinnych komórek macierzystych. Panie dbają 
o wysoką jakość, piękne zapachy i estetyczny 
design swoich kosmetyków.  „Elf piękno z natury” 
to kosmetyki do pielęgnacji twarzy i ciała, dobrze 
postrzegane przez klientki, więc ich oferta stale 
się poszerza.

Ukoronowaniem starań Instytutu Urody Elf było 
wręczenie w 2013 roku certyfikatu DOBRY 
SALON KOSMETYCZNY – za nienaganną 
jakość wykonywanych usług, profesjonal-
ne podejście do Klienta oraz rzetelność 
w prowadzeniu działalności biznesowej. 
Taki certyfikat otrzymują jedynie najlepsze 
firmy w branży kosmetycznej w Polsce. 
„Dbamy, aby znać wszystkie nowości, wprowadzane 
na polski rynek przez profesjonalne firmy kosmetycz-
ne. Często chcą poznać naszą opinię dotyczącą 
swoich produktów, co dla nas jest dużym wyróżnie-
niem. Podejmujemy wspólne działania z uznanymi 
markami. Mamy nowe koncepcje rozwoju naszej 
firmy i wyznaczamy sobie nowe cele. Systematycznie 
uczestniczymy w szkoleniach i konferencjach, które 
ułatwiają nam rozwój i są bodźcem do dalszej pracy. 
Jednak największą motywacją jest wierność naszych 
klientek i długoletnia współpraca z większością z nich. 
Czerpiemy ogromną radość, dbając o kobiety takie 
jak my, aktywne i dynamiczne, poszukujące nowości 
kosmetycznych. Dlatego nieustannie wzbogacamy 
ofertę usługową salonu, tym samym wyprzedzamy 
oczekiwania kobiet, aby powracając do nas, były 
w pełni usatysfakcjonowane.

Instytut Urody Elf w Krzeszowicach prowadzą Elżbieta i Angelika - mama i córka - pasjonatki tradycyjnej i nowoczesnej 
kosmetyki. Ten zgrany duet z jednej strony umożliwia zrozumienie problemów i potrzeb kobiet dojrzałych, które oczekują 
zdecydowanych, nierzadko inwazyjnych metod odmładzania. Z drugiej pozwala na świeże spojrzenie na współczesną stronę 
piękna: nowoczesny make-up, trwałe przedłużanie i pigmentowanie rzęs oraz metody utrzymania „obowiązującej” szczupłej 
sylwetki. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, oferują swoim klientkom usługi i zabiegi, pozwalające cieszyć się pięknem 
i dobrym samopoczuciem przez długi czas.

Szukając idealnego dla siebie 
materaca, pamiętajmy o tym, że 
każdy z nas jest inny i ten sam 
model nie będzie odpowiedni dla 
wszystkich. Zatem odpowied-
ni materac to niekoniecznie ten 
najdroższy, ale taki, który będzie 
właściwie dobrany do naszych 
indywidualnych cech, takich jak 
waga, wzrost i sposób spania.
- W pierwszej kolejności powin-
niśmy zwrócić uwagę na twardość 
materaca. Niezależnie od tego czy 
decydujemy się na piankowy, la-
teksowy czy sprężynowy, do wy-
boru mamy kilka jej poziomów 
– wyjaśnia Jacek Oprzędek, Kie-
rownik Działu Sypialnie w IKEA 
Kraków. – Osobom cięższym po-
lecamy materace twardsze, które 
nie będą się zapadać, osoby lżej-
sze mogą sobie natomiast pozwo-
lić na bardziej miękki. Gdy ktoś 
poszukuje materaca dla 2 osób 
z różnicą wagi powyżej 20 kg, 
rekomendujemy zakup 2 różnych 
o jednakowej wysokości i położe-
nia na nich specjalnej maty, która 
nie tylko zniweluje odstęp pomię-
dzy materacami, ale też zapewni 
dodatkową warstwę komfortu na 
powierzchni spania – dodaje Ja-
cek Oprzędek.
Waga to najważniejsze kryterium 
doboru twardości materaca, ale 
warto też wziąć pod uwagę po-
zycję, w jakiej śpimy i wzrost. 
Osoby śpiące przeważnie na 
plecach, potrzebują materaca, 
który zapewni wsparcie dla kar-
ku i dolnej części kręgosłupa. 
Lepiej sprawdzą się tu materace 
nieco twardsze, chroniące przed 

zbytnim zapadaniem się ciała 
w podłoże. Jednak, jeżeli czę-
ściej śpimy na boku, powinniśmy 
pomyśleć o materacu bardziej 
miękkim, który dostosowuje swój 
kształt w okolicach ramion i bio-
der, jednocześnie zapewniając 
wparcie dla pozostałych części 
ciała. Większość dostępnych na 
rynku materacy ma wydzielone 
tzw. strefy komfortu, czyli zróż-
nicowaną twardość na poszcze-
gólnych obszarach powierzchni. 
Pozwala to na zachowanie pra-
widłowego ułożenia ciała, nawet 
jeżeli śpimy w nietypowych po-
zycjach. Warto też zwrócić uwagę 
na to, aby materac był co najmniej 
o 10 cm dłuższy od nas.

Przekonaj się na własnych 
plecach

Niezwykle pomocna przy decyzji 
o nabyciu konkretnego materaca 
jest możliwość wcześniejszego 
przetestowania go. Przed zaku-
pem powinniśmy położyć się na 
nim w takiej pozycji, w jakiej naj-
częściej śpimy. Na odpowiednio 
dobranym materacu kręgosłup 
będzie ułożony w linii prostej. 
Ponieważ nasze ciało potrzebuje 
czasu, aby zaadaptować się do 
nowych warunków spania, nie-
które sklepy dają też możliwość 
przetestowania materaca w domu. 
Np. w IKEA materac można wy-
mienić na inny aż do 90 dni od 
zakupu.

Piankowy, lateksowy  
czy sprężynowy?

Ciężko jednoznacznie określić, 
jaki rodzaj materaca będzie dla 

nas najlepszy, ponieważ każdy 
z nich jest inny. - Podstawowa róż-
nica polega na tym, że materace 
piankowe i lateksowe są bardziej 
plastyczne, sprężyny natomiast 
łatwiej poddają się ciężarowi cia-
ła. Najbardziej odczujemy to pod-
czas siadania – tłumaczy Jacek 
Oprzędek z IKEA Kraków.
Pianka idealnie dostosowuje się 
do kształtu ciała, dzięki czemu 
dobrze amortyzuje ruchy w łóż-
ku. Materac lateksowy z kolei 
odtwarza i długo utrzymuje swój 
kształt, zapewniając tym samym 
bardzo precyzyjne wsparcie całe-
go ciała. Materac sprężynowy jest 
pod względem komfortu porów-
nywalny do lateksowego, jednak 
sprężyny bardziej równomiernie 
od pianki czy lateksu rozkładają 
ciężar ciała na całej powierzchni. 
Do wyboru mamy też materace 
piankowo-lateksowe i sprężyno-
we z warstwą lateksu. 
- Ciekawym rozwiązaniem są 
sprężyny kieszeniowe, które za-
stosowaliśmy w niektórych na-
szych materacach. Nie są one ze 
sobą połączone, tylko pozaszywa-
ne w specjalnych kieszeniach, co 
sprawia, że materac jeszcze lepiej 
dopasowuje się do ciała, a dzięki 
odpowiedniej cyrkulacji powie-
trza sprawia wrażenie chłod-
niejszego. Dodatkowo, sprężyny 
kieszeniowe nie przenoszą “falo-
wania”, które daje się odczuć, gdy 
jedna osoba leży w łóżku, a druga 
dopiero się kładzie - mówi Jacek 
Oprzędek, Kierownik Działu Sy-
pialnie w IKEA Kraków.

Materac na lata
Pamiętajmy, że materac to zakup 
na lata. Choć ze względu na zmie-
niającą się wagę ciała przyjmuje 
się, że należy go wymieniać śred-
nio co 8 lat, to dobrze dobrany 
może nam służyć o wiele, wiele 
dłużej, a niektóre sklepy swoje 
materace obejmują nawet 25-let-
nią gwarancją. Żaden materac 
nie będzie nam jednak służył tak 
długo, jeżeli nie będziemy o nie-
go dbać. Dlatego warto od razu 
wyposażyć się w odpowiedni po-
krowiec, chroniący materac przed 
roztoczami kurzu i spowalnia-
jący proces jego zużywania się. 
Zwróćmy uwagę, żeby wykonany 
był z materiału odprowadzające-
go wilgoć, np. bawełny lub wato-
liny poliestrowej.

Tu zaczyna się dobry dzień
W ramach trwającej do 22 lutego 
2015 roku akcji „Tu zaczyna się 
dobry dzień”, w IKEA Kraków 
można skorzystać z bezpłatnych 
porad doświadczonych fizjotera-
peutów, którzy pomogą dobrać 
materac do indywidualnych po-
trzeb. Porady fizjoterapeutów 
udzielane są w Dziale Sypialni, 
codziennie w godzinach otwar-
cia sklepu (pon.-sob. 09.00-21.00, 
niedz. 09.00-20.00). Dodatkowo, 
do końca trwania akcji, przy za-
kupie łóżka z materacem, 10% 
wartości zostanie nam zwrócone 
w postaci karty rabatowej.

JAKI MASZ MATERAC, TAK SIĘ WYŚPISZ
Komfort naszego snu zależy głównie od właściwie dobranego materaca. Dlatego jego wybór warto 
skonsultować z profesjonalnym sprzedawcą lub fizjoterapeutą. Dobrze też przetestować materac 
przed zakupem, kładąc się na nim w pozycji, w jakiej najczęściej śpimy. Na co jeszcze powinniśmy zwrócić uwagę?

IKEA Kraków istnieje od 1998 roku. We wrześniu 2011 roku zakończyła się 
przebudowa sklepu, po której obiekt stał się jednym z najnowocześniejszych 
sklepów IKEA w Polsce. Nowa IKEA Kraków oferuje klientom ponad 9 tys. 
produktów, 64 inspirujące wnętrza. Ponadto posiada przestronną restaurację 
na 500 miejsc siedzących z bezpłatnym dostępem do Internetu, miejscem 
dla karmiącej mamy oraz strefą zabawy dla najmłodszych, a także bezpłatną 
bawialnię „Czarodziejski Las Smaland” z profesjonalną opieką dla dzieci 
w wieku 3-10 lat.

Nazwa marki IKEA to akronim – skrót utworzony z pierwszych liter imienia, 
nazwiska oraz nazw farmy i parafii, skąd pochodzi założyciel firmy (Ingvar 
Kamprad Elmtaryd Agunnaryd).
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KĄCIK KULINARNY

Makaron z mięsem mielonym  
(na 5 osób)

• 3 porcje makaronu soba
• 2 cebule
• 40 dkg mięsa mielonego (łopatka)
• 2 ząbki czosnku
• 3 łyżki słodko – pikantnego sosu chili
• 1 cm kawałek imbiru
• 2 łyżki groszku zielonego z puszki
• sos sojowy
• olej rzepakowy
• olej sezamowy
• sos sojowy
• 6-7 łyżek pokrojonych orzechów  

(u mnie nerkowce)   
Mięso mielone przekładamy do miski mieszamy 
z sosem chili. Dodajemy drobno pokrojony im-
bir i czosnek. Mieszamy z 1 łyżką sosu sojowego 
i odstawiamy na 20 minut.
Cebulę obieramy i kroimy w piórka.
W woku (głębokiej patelni) rozgrzewamy olej 
rzepakowy, przesmażamy cebulę. Gdy cebula 
już będzie lekko podsmażona, zdejmujemy ją 
z patelni do miseczki, a na pozostałym oleju 
przesmażamy mięso, dodajemy 1-2 łyżki wody. 
Mieszając podsmażamy mięso. Dodajemy do 
smaku sos sojowy (maks 2 łyżki), dodajemy 
cebulę i wszystko mieszając smażymy jeszcze 

przez ok. 3 minuty. Przed samym końcem do-
dajemy połowę orzechów drobno posiekanych 
oraz zielony groszek. Gdy wszystko wymiesza-
my, dodajemy ugotowany makaron soba (wg 
przepisu na opakowaniu) i jeszcze raz wszystko 
mieszamy dodając olej sezamowy.

Dzisiaj chciałabym Państwa zaprosić do przygotowa-
nia makaronu z mięsem mielonym i orzechami. Danie 
pochodzi z kuchni wschodu, oczywiście jest trochę 
zmienione pod nasze gusta. Makaron soba to makaron 
gryczany pakowany w porcje. 

MAKARON Z MIĘSEM MIELONYM

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

www.facebook.com/kuchnianawzgorzu

Spotkanie z Dziadkami jest 
bardzo wyczekiwane przez 
uczniów naszej szkoły. Przez 
kilka tygodni wszyscy przygoto-
wują się, by w specjalny sposób 
podziękować za wszystko to, co 
od nich otrzymujemy każdego 
dnia. Drobne prezenty i upomin-
ki, wiersze i piosenki to tylko 
kawałek wdzięczności, którą 
wyrażamy podczas ich świę-
ta. Cenniejszy bowiem wydaje 
się czas im poświęcony, uwaga 
zwrócona w ich stronę, lekki 
uśmiech i wzruszenie wywołane 
ich widokiem.
21 stycznia aula szkoły wypeł-
niła się wyjątkowymi gośćmi. 
Babcie i Dziadkowie mieli oka-
zję obejrzeć przygotowany na 
ich cześć występ artystyczny, 
w którym udział wzięli naj-
młodsi uczniowie. Mali artyści 
pragnęli podarować najbliż-
szym chwilę magicznych życzeń 
i czarujących baśni. Rozpo-
częli tradycyjnie – od układów 
tanecznych nauczonych pod 
okiem p. Karoliny Zadęckiej. 
Podniosły polonez zrobił miej-
sce tradycyjnemu krakowiako-
wi, natomiast hip-hopowe rytmy 
zapowiedziały klasyczne tańce 
towarzyskie. Pięknie opracowa-
ne choreografie były wstępem 
do przedstawień, nad którymi 
pracowali uczniowie wraz z wy-
chowawcami. Dzieci z oddziału 
przedszkolnego – z charaktery-

stycznym dla siebie wdziękiem 
– złożyły najbliższym serdeczne 
życzenia, do których dołączy-
ły urokliwy taniec. Uczniowie 
klasy Ib podarowali natomiast 
Dziadkom chwilę z baśnią 
o królewnie Śnieżce. Chcieli 
tym występem podziękować za 
wszystkie inne bajki, które czę-
sto od nich słyszeli. Do ich po-
dziękowań dołączyli się ucznio-
wie Ib, którzy swoim pokazem 
udowodnili, że nie wyobrażają 
sobie świata bez ukochanej Bab-
ci i Dziadka. Wiersze przeplata-
ne piosenkami w ich wykonaniu 
wywołały niemałe wzruszenie. 
Wyjątkowo swoich najbliż-
szych przywitała klasa III, która 
opracowała muzyczne przed-
stawienie o Calineczce. Tekst 
baśni mówiony na tle muzyki 
klasycznej i dodatkowo wzboga-
cony choreografią okazał się dla 
gości artystycznym wyznaniem 
najmilszych uczuć. Całość za-
kończyli drugoklasiści. Występ 
rozpoczęli tańcem ubarwionym 
wykorzystanymi wstążkami. 
Zrobiło się wówczas kolorowo 
i radośnie, co odzwierciedlały 
uśmiechy widowni. Zbliżając 
się do końca, uczniowie wyrazili 
wierszami serdeczne podzięko-
wania za okazywaną im dobroć 
i miłość, którą czują każdego 
dnia.
Nad całością przedstawienia 
czuwali wychowawcy poszcze-

gólnych klas: Oddział Przed-
szkolny – p. Mariola Bień; kla-
sa Ia – p. Halina Matwieiszyn; 
klasa Ib – p. Agnieszka Habina; 
klasa II – p. Ewa Kwiecień; kla-
sa III – p. Marta Stochalska-Bu-
dzyn. Układy taneczne opraco-
wała na zajęciach rytmicznych 
p. Ewa Mączyńska.
Życzenia – wyśpiewane i wy-
tańczone – zakończyły część 
artystyczną i pozwoliły podążyć 
z upominkami do Dziadków. 
Chwile spędzone razem okaza-

ły się najcenniejszym prezen-
tem podarowanym w tym dniu, 
bo bogatym w radość i szczere 
wzruszenie.
Do życzeń złożonych przez 
uczniów pragną dołączyć się 
organizatorzy uroczystości: dy-
rektor, nauczyciele oraz rodzice. 

    

 v www.wielka-wies.pl

DZIEŃ BABCI I DZIADKA W SZKOLE W WIELKIEJ WSI
Święto naszych Dziadków jest urokliwym czasem, od kilkudziesięciu lat zakorzenionym w polskiej 
tradycji. Szczególnie na niego czekają wnukowie – z nieskrywanym wytęsknieniem i niemałym zniecier-
pliwieniem. I słusznie, bo właśnie 21 i 22 stycznia możemy w sposób wyjątkowy przekazać najbliższym 
wszystkie gorące uczucia, którymi ich obdarzamy.

Pani Zofia pochodzi z Tomaszowic, 
zaś pan Piotr z Modlniczki. Jak 
wspominali poznali się na zabawie 
w remizie w Modlnicy zaraz po 
tym jak Pan Piotr wrócił z wojska. 
Ślub cywilny wzięli 28.10.1954 r. 
w Zabierzowie zaś kościelny 4 lip-
ca 1954 r. w Modlnicy.
Pan Piotr był z zawodu mura-
rzem stąd zna dobrze gminę 
i dziś wspomina ze wzruszeniem 
znajomych z różnych miejsco-
wości m.in. z Białego Kościoła.  
Pani Zofia wspomina, że całe 
życie pracowała m.in. w gospo-
darstwie domowym. W ciągu 
60 wspólnie przeżytych lat do-
czekali się szczęśliwie  dwóch 
córek, trójki wnucząt i trojga 
prawnucząt „czwarty” w drodze 
– dodają uśmiechając się.
Wspominali również lata swojej 
młodości i trudy życia w tamtych 
czasach np. zdobywania opału 

czy budowy domu, w którym 
obecnie mieszkają – dodając, że 
ludzie często nie doceniają tego 
jak wiele teraz mają i o ile łatwiej 
obecnie się żyje.   
Państwo Grudzień przyznają, 
że te 60 wspólnych lat minę-
ło bardzo szybko. Jako receptę 
na szczęśliwy i długi związek 
wskazują: szczyptę miłości, 
dużo wyrozumiałości i cier-
pliwości do drugiej osoby oraz 
wspólny szacunek.

Wójt Gminy Tadeusz Wójtowicz 
wręczył jubilatom kwiaty, pre-
zent, a także list gratulacyjny, 
życząc Jubilatom, aby kolejne 
wspólnie spędzone lata upłynę-
ły w radości, zdrowiu, a przede 
wszystkim miłości, która przed 
sześćdziesięciu laty zaprowadziła 
Państwa Grudzień na ślubny ko-
bierzec.     

 v www.wielka-wies.pl

JUBILEUSZ 60-LECIA MAŁŻEŃSTWA  
PAŃSTWA ZOFII I PIOTRA GRUDZIEŃ Z TOMASZOWIC
Wójt Gminy Wielka Wieś Tadeusz Wójtowicz z Kierownikiem Urzędu Stanu 
Cywilnego Klementyną Grudnik-Górką odwiedził Państwa Zofię i Piotra Grudzień 
z Tomaszowic, którzy obchodzili „Diamentowe Gody”.

KOLEJNY SUKCES DZIECI Z PRZEDSZKOLA W TENCZYNKU
Po zwycięstwie 6-latków w Gminnym Turnieju Sportowym i zdoby-
ciu pucharu Św. Mikołaja oraz zdobyciu 3 miejsca przez Dawida 
Pasiaka i wyróżnieniu dla Kingi Babiuch w Konkursie Plastycznym 
Obrazek dla św. Mikołaja organizowanym przez Market Intermarche 
w Krzeszowicach, po raz kolejny Kinga Babiuch odnosi sukces. 
Dziewczynka zdobyła  wyróżnienie, tym razem w Ogólnopolskim 
Konkursie Plastycznym „WSZYSCY JESTEŚMY ANIOŁAMI” zor-
ganizowanym przez Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji 
w Chrzanowie. Pracę Kinga przygotowała w przedszkolu pod 
kierunkiem nauczycielki Iwony Krzanik.

Przybyłych  gości serdecznie 
przywitała dyrektor szkoły 
Stanisława Kruk, która w imie-
niu swoim oraz pracowników 
i uczniów złożyła Seniorom 
najlepsze życzenia. W pięk-
nie udekorowanym holu szko-
ły uczniowie wszystkich klas 
przedstawili swój program 
artystyczny. Były recytacje 
wierszy, piosenki, tańce ludowe 
oraz gra na instrumentach mu-
zycznych. 
Specjalną niespodzianką dla 
zaproszonych gości było przed-
stawienie teatralne „Jasełka” 
w wykonaniu najmłodszych 
uczniów szkoły z grupy przed-
szkolnej oraz niepowtarzalny 
występ uczniów klas pierw-
szych, którzy zaprezentowali 
pokaz tańców ludowych:  kra-
kowiaka i zbójnickiego. Po-
tem przyszedł czas na wystę-
py starszych uczniów.  Część 

artystyczna zakończyła się 
wspólnym kolędowaniem przy 
akompaniamencie pianina 
w wykonaniu Jacka Włodar-
czyka.  
Po uroczystości nastąpiła chwi-
la dla fotografa. Dziadkowie 
i ich wnuki chętnie pozowali do 
pamiątkowego zdjęcia.  Był to 
niezwykły dzień, nie tylko dla 
dzieci, ale przede wszystkim 
dla ich Babć i Dziadków. Dzień, 
w którym gościło wiele uśmie-
chów, wzruszeń i radości…   

 
 v oficjalna strona  

Gminy Liszki:  
www.liszki.pl

DZIEŃ BABCI I DZIADKA W SZKOLE 
PODSTAWOWEJ W KRYSPINOWIE

Święto Babci i Dziadka to uroczystość, która stała 
się już tradycją Szkoły Podstawowej im. Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Kryspinowie.  W tym roku 
uczestniczyło w niej 150 babć i dziadków. 
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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

W styczniu uczestniczyliśmy w sympozjum w Warszawie z udziałem dr Roberta 
Chmielewskiego - znanego specjalisty w dziedzinie medycyny estetycznej. Tematem 
sympozjum było „Zastosowanie i efektywność mezoterapii w medycynie estetycznej”. 
Dr Chmielewski jest liczącym się autorytetem w kraju i za granicą, często występuje 
jako ekspert w wielu programach telewizyjnych m. in. „Klinika urody”, czy programy 
Mai Sablewskiej. Uważam, że to świetny wykładowca ze zdrowym podejściem do 
spraw związanych z pracą kosmetologa oraz zabiegami medycyny estetycznej.

ROZWAGA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ  
W ZABIEGACH MEDYCYNY ESTETYCZNEJ

Bezpieczeństwo klienta
Doktor jasno określił tendencje obecnych 
przemian w kosmetologii – przyświeca im 
zasada - więcej nie znaczy lepiej. Kosme-
tolodzy powinni ostrożniej dobierać zabie-
gi dążąc do zapewnienia bezpieczeństwa 
i jednak jak najmniejszej inwazyjności.  
Trudno  więc zrozumieć,  że  kosmetolodzy 
łączą wysoce inwazyjne zabiegi ze sobą np. 
proponują mocne kwasy z mikroderma-
brazją czy iniekcjami – jest to kompletne 
nieporozumienie, niestety obarczone du-
żym ryzykiem . Jeśli chodzi o mezoterapię 
igłową i głębokie iniekcje to raczej mamy 

obecnie na  świecie schyłek tych inwazyjnych metod wykonywa-
nych przez kosmetologów. Głębokie nakłucia nie tylko niosą ze 
sobą wiele zdrowotnych zagrożeń, ale również często wykonywa-
ne,  nie przynoszą pożądanych efektów lub wręcz efekt odwrotny 
np. nieodwracalnych zwłóknień i uszkodzeń na poziomie głębo-
kich warstw skóry. Dr Chmielewski podkreślił, że obserwował po-
gorszenie się stanu skóry po licznych zabiegach inwazyjnych, za 
to obserwuje lepsze efekty po zabiegach mniej inwazyjnych i po 
bardziej przemyślanym stosowaniu tych mocniejszych. Po co dzia-
łać inwazyjnie, ryzykując tak wiele, jeśli osiąga się lepsze rezultaty 
bezpieczniejszymi metodami? Stwierdzenie,  iż niewielu jest leka-
rzy, którzy potrafią zrobić  prawidłowo głęboką iniekcje  a każdy 
zabieg obarczony jest olbrzymim ryzykiem, mówi samo za siebie.

Nowe podejście do zabiegów
Tendencją obecnie na świecie jest pomoc skórze, aby starzeć się pięk-
nie, czyli skupienie się na prawidłowej pielęgnacji skóry i skuteczne 
jej odżywianie. Co więcej np. rola masażu w zabiegach nie tylko na 

ciało, ale również na twarz jest 
coraz większa. Osoby zestresowa-
ne, stosujące złą dietę czy często 
korzystające z solarium, powinny 
przede wszystkim usłyszeć w ga-
binecie, iż zaczniemy od masażu 
czy detoksykacji, ponieważ nie da 
się osiągnąć dobrych rezultatów 
zabiegowych u tych osób – nale-
ży przede wszystkim zacząć od 
usunięcia pozostałości przemian 
metabolicznych niż od np. nakłuć 
skóry, która już nieprawidłowo 
funkcjonuje, więc logicznie nie ma 
prawa dobrze zareagować na ko-
lejne podrażnienie w postaci stanu 
zapalnego. Zgodnie z tymi tenden-
cjami w naszym spa proponujemy często klientom np. pakiet Orient 
Express, gdzie przed zabiegiem liftingu twarzy wykonujemy masaż 
detoksykujący ciała uzyskując dzięki temu lepsze efekty zabiegowe.

Złoty środek
Podsumowując, uważam że dobierając zabiegi dla klienta, kosme-
tolog powinien kierować się jego bezpieczeństwem  i szukać roz-
wiązań w kosmetyce, które są  bezpieczne i dają efekt - po prostu 
posługiwać się dobrym sprzętem i wysokiej klasy kosmetykami, 
opartymi na zaawansowanych składnikach aktywnych, dobierać 
zabiegi rozważnie np. nie łączyć mocnych zabiegów ze sobą – nam 
ta idea przyświeca od początku i jak to powiedział również dr 
Chmielewski – dzięki temu spać spokojnie.

 v Ewelina Kościelny 
Okna Natury Day SPA Rudno

Pakiety Wellness   
wyjątkowy prezent na Walentynki

Dla 2 osób:
•	Pakiet Razem - wybierz się na zabiegi z drugą 

osobą. W pakiecie dwa masaże relaksacyjne 
opcjonalnie z rytuałem w saunie. Cena pakietu 
250 zł (cena regularna 280 zł)

•	Zdrowy	kręgosłup - 2 masaże lecznicze (całe 
plecy)  dla 2 osób z ceremonią w saunie lub 
zabiegiem Kati Vasti na kręgosłup. Cena 130 zł  

Pakiety Unisex:
•	Pakiet 	peel	off  - 3 zabiegi na bazie kwasów, 

zabiegi dobrane po komputerowym badaniu 
skóry. Cena 400 zł (wartość pakietu 450 zł)

•	Orient Express  - Masaż ciała Udvartana oraz 
zabieg na twarz z drenażem Express Lift.  Cena 
260-280 zł (wartość pakietu 350 zł)

•	Regeneracja - Masaż Udvartana lub Abhyanga 
i zabieg na twarz francuskiej firmy Purles.  Cena 
220 zł (wartość pakietu 270 zł)

•	Lekkie stopy  - zabieg SPA dla stóp w połączeniu  
z leczniczym masażem nóg. Cena 180 zł

•	Pakiet Wedding relax  - zabiegi idealne przed 
ślubem. Proponujemy Ceremonie na całe ciało 
dobraną do preferencji klienta oraz zabieg na twarz 
dobrany po komputerowym badaniu skóry. Cena 
pakietu 250 zł (cena regularna 300 zł)

Szczególnie polecane dla mężczyzn:
•	Pakiet Gold - Masaż ciała Abhyanga 

połączony z zabiegiem SPA dla stóp. Cena 
250 zł (wartość pakietu 300 zł)

•	Pakiet Silver - Masaż ciała Abhyanga 
połączony z zabiegiem na twarz dobranym po 
komputerowym badaniu skóry. Cena 230 zł 
(wartość pakietu 280 zł)

WALENTYNKI z ORIFLAME

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.

Na Walentynki ORIFLAME przy-
gotowało dwa uzupełniające się 
zapachy dla Niej i dla Niego w 
bardzo eleganckich flakonikach.
Woda toaletowa So Fever Him            
i So Fever Her uosabiają nowe 
oblicze zapachów posiadające 
właściwości afrodyzjaku. Drewno 
imbirowe zawarte w So Fever Him i kwiat imbiru w So Fever Her są dwoma 
kluczowymi składnikami perfum. Imbir wytwarza gorący, pikantny zapach.
Zapach So Fever dla niej stworzył Vincent Schaller. Jest to zapach oriental-
no - drzewny z nutą wanilii - kuszący, ponętny i zmysłowy.
Zapach So Fever dla niego stworzyła Christiane Plos. Jest to ognisty, orien-
talno - drzewny zapach, któremu nie można się oprzeć. Emanuje magnety-
zującą męskością już od pierwszej nuty.
So Fever Her i So Fever Him to idealne prazenty na WALENTYNKI.
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Producent wyrobów z drewna oferuje:
• Boazerię wewnętrzną świerkową 7 cm, 9 cm 
• Podbitkę pod dachy
• Boazerię zewnętrzną 13 cm, 15 cm 
• Bardzo duży asortyment 
   listew wykończeniowych z:
   lipy, świerka, buka, dębu  i jesionu 
• Deski podłogowe, tarasowe, schody,
   poręcze, tralki, sztachety, więźby dachowe
• Akcesoria ogrodowe
• Akcesoria kuchenne
• Drewniane zabawki dziecięce
• Ozdoby, bibeloty
• Skrzynki do decupage
   oraz
• DRZWI
• MEBLE OGRODOWE
• MEBLE POKOJOWE 
   - salon, sypialnia 
   - tradycyjne i nowoczesne

MOŻLIWOŚĆ DOWOZU
WŁASNYM TRANSPORTEM

U 
NA

S N
AJ

TA
NI

EJ
!

WSZYSTKO Z DREWNA
"U GÓRALA"

Czynne:
pon - piątek 9.00 - 17.15,

sobota 9.00-13.00.

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

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
OGROMNY WYBÓR I NISKIE CENY!

NOWOŚĆ!• Płyty OSB• Płyty stolarskie• Sklejka

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

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

Bo liczy się każdy uśmiech ...
Majka ma 6 lat i rurkę tracheotomijną, dzięki której oddycha. Jest 
nieuleczalnie chora tak, jak 36 podopiecznych hospicjum „Alma 
Spei”. Potrzebuje opieki lekarzy, pielęgniarek i fizjoterapeutów. 
Uwielbia bawić się z wolontariuszami i pozować do zdjęć. Cieszy 
się z każdej urodzinowej imprezy i wizyty hospicyjnego Mikołaja. 

Uśmiech Majki i każdego chorego malucha jest dla nas bezcenny.

Pomóż przywracać dzieciom radość przekazując 1 % podatku 
„Alma Spei” Hospicjum dla Dzieci KRS 0000 237 645

almaspei.pl
Pieniądze, które otrzymujemy od naszych Darczyńców są niezbędne, 
aby zapewnić profesjonalną, domową opiekę paliatywną oraz kupić 
sprzęt medyczny ratujący życie. Dzięki wsparciu ludzi o gorących 
sercach możemy zorganizować dzieciom urodziny, mikołajki, wycieczki 
i dać im powody do uśmiechu.

Współcześnie rozumiana tole-
rancja to szacunek dla wolności 
innych ludzi, ich myśli i opinii 
oraz sposobu życia. Wydawać by 
się mogło, że świat dwudziestego 
pierwszego wieku będzie świa-
tem tolerancyjnych ludzi, bez 
uprzedzeń i pełnych szacunku 
dla drugiego człowieka. Postęp 
techniczny i technologiczny jest 
ogromny. Rozwinęła się infor-
matyka i dziedziny jej pokrew-
ne. Jednak sfery emocjonalnej 
człowieka nie udało nam się 
rozwinąć. Na całym świecie spo-
tykamy wiele przypadków braku 
tolerancji. Przeciwieństwem tole-
rancji jest nietolerancja, dyskry-
minacja, ksenofobia, dogmatyzm 
i fanatyzm w różnych sferach 
życia (religijnej, politycznej, oby-
czajowej), a także wszelkiego 
rodzaju fundamentalizm oraz 
szowinizm i totalitaryzm. 
Problem tolerancji i nietolerancji 
jest bardzo ważnym zjawiskiem 
w świecie dorosłych. Szczególnej 
jednak powagi nabiera wtedy, 
gdy chodzi o środowisko szkolne, 
dziecięce. Przykłady nietolerancji 
można zauważyć już u małych 
dzieci w przedszkolach i szkołach. 
W szkole na co dzień ujawniają się 
różnorodne postawy, przekonania 
i wartości. Należy więc budować 
w niej środowisko sprzyjające 
poszanowaniu indywidualności 
i odmienności poglądów. 

Jak rozmawiać z uczniami o tole-
rancji? Jak kształtować postawy 
szacunku wobec poglądów,  za-
chowań  i cech innych ludzi bez 
agresji, i aprobaty dla zjawisk 
niepożądanych? Problem tole-
rancji i nietolerancji był tema-
tem dwóch spotkań z młodzieżą 
z Zespołu Szkół w Tenczynku 
(kl. IV b i V b) zorganizowa-
nych w tenczyńskiej bibliotece. 
Zaproszona przez nas pani Nina 
Kurdziel – Pełnomocnik Burmi-
strza do Spraw Przeciwdziałania 
Uzależnieniom – poprowadziła 
autorskie  warsztaty „Ja jestem 
OK – Ty jesteś OK czyli Rzecz 
o tolerancji”. Młodzi ludzie 
szczerze, bez zahamowań  mó-
wili o przypadkach nietolerancji 
w postaci prześladowania, nę-
kania i wyśmiewania przez ró-
wieśników. Poprzez praktyczne 
działania warsztatowe uczniowie 
mogli uświadomić sobie, że bycie 
człowiekiem otwartym i toleran-
cyjnym to niezbędny warunek 
poznania i zrozumienia otacza-
jącego świata. Zrozumieć, że 
tolerancja nie jest dla nich zagro-
żeniem ani „aktem łaski” czynio-
nym wobec odmienności -  lecz 
szansą, której nie można zmar-
nować. Tolerancja jest bowiem 
podstawą spokojnego życia.

 v Danuta Nowak 
Biblioteka Publiczna w Tenczynku

WARSZTATY: RZECZ O TOLERANCJI
W ostatnich czasach coraz częściej w prasie, w telewizji można usłyszeć bądź przeczytać słowo 
tolerancja. Co ono oznacza? Tolerancja oznacza cierpliwość i wyrozumiałość dla odmienności. Jest 
poszanowaniem cudzych uczuć, poglądów, upodobań, wierzeń, obyczajów i  postępowania choćby 
były całkowicie odmienne od własnych, albo zupełnie z nimi sprzeczne.
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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 
komfortowe mieszkanie ponad 50 m 

kw. w spokojnej części Krzeszowic 
blisko lasu, w nowoczesnym 

budynku. Mieszkanie składa się 
z obszernego salonu z aneksem 

kuchennym (kuchnia w zabudowie) 
i bardzo dużego balkonu oraz pokoju 

z oddzielnym balkonem. Duży hol 
z miejscem na szafę przesuwną oraz 
bardzo ładnie wykończona łazienka. 
Garaż plus komórka oraz miejsce na 

grilla, ogródek. Na podłogach panele 
i kafle. Cena: 280 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: 
39,5 tys. PLN. 

DO SPRZEDANIA  
pięknie położona 

działka budowlana 26 
a w Krzeszowicach (ok. 5 km od 
centrum). Prąd i woda w drodze 
przy działce. Szerokość działki 
to ok 38 m, a długość ok. 68 m. 

Jest możliwość podziału na  
2 lub 3 mniejsze działki. Okolica 

bardzo spokojna, blisko lasu 
oraz nowych zabudowań.  

Cena: 210 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 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.

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.  
Nowa cena: 285 tys. PLN.

3. 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: 175 tys. PLN!

4. 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.

5. 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.

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

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

8. 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
9. Do wynajęcia mieszkanie 51 m kw. w Krakowie przy ul. Nowosądeckiej. Nowoczesny blok, mieszkanie 

bardzo ciepłe, I piętro. Składa się z dwóch pokoi w tym salonu, obszernego przedpokoju, wiatrołapu, 
łazienki oraz dużego balkonu. Mieszkanie w pełni urządzone. Czynsz, w którym znajduje się ogrzewanie, 
woda oraz fundusz remontowy wynosi 480 PLN. Prąd w/g wskazania licznika. Jest możliwość wynajmu 
mieszkania na trzy okresy: rok: 1350 PLN plus czynsz, 2 lata 1300 PLN plus czynsz, 3 lata 1250 PLN plus 
czynsz. Wolne od zaraz.

10. Do wynajęcia lokal składający się z 3 pomieszczeń, ok. 40 m kw. Opcjonalnie do wynajęcia dodatkowo 
może być pomieszczenie ok. 15 m kw. W pomieszczeniach znajduje się instalacja CO. Do zrobienia 
pozostaje prysznic oraz do zakupu i montażu - piec gazowy. Poniesione koszty można będzie odliczać 
od czynszu w wysokości 250 PLN miesięcznie. Cena najmu: 500 PLN - m/c.

11. Do wynajęcia komfortowe mieszkanie ponad 50 m kw. w spokojnej części Krzeszowic blisko lasu, w 
nowoczesnym budynku. Mieszkanie składa się z obszernego salonu z aneksem kuchennym (kuchnia 
w zabudowie) i bardzo dużego balkonu oraz pokoju z oddzielnym balkonem. Duży hol z miejscem na 
szafę przesuwną oraz bardzo ładnie wykończona łazienka. Garaż plus pomieszczenie - komórka oraz 
miejsce na grilla, ogródek. Na podłogach panele, kafle, bez mebli. Ogrzewanie gazowe. Cena 900 PLN 
plus ok. 300 PLN czynsz/m-c.

12. Do wynajęcia typowy dom dla 6 - 8 pracowników w Ściejowicach, 4 pokoje, 1 łazienka, miejsca parkingowe, 
teren zamknięty. Max. 12 osób. Kaucja w wysokości jednomiesięcznego czynszu. Cena 2000 PLN/m-c.

13. Do wynajęcia górna kondygnacja w domu wolnostojącym, ok. 70 m kw., w Białym Kościele. 2 pokoje, 
łazienka, kuchnia, korytarz. Ogrzewanie węglowe (cała zima 1600 PLN, płatność do uzgodnienia). Łazienka 
i kuchnia umeblowane, pokoje urządzone. Miejsce parkingowe. Wolne od zaraz. Kaucja 700 PLN. Czynsz 
plus media w/g zużyca. Cena 800 PLN / m-c.

14. Do wynajęcia mieszkanie w domu wolnostojącym, ok. 80 m kw., w Ściejowicach gm. Liszki, po odświeżeniu. 
2 pokoje, łazienka, kuchnia, korytarz. Na pierwszej kondygnacji mieszka właścicielka. Ekonomiczne 
ogrzewanie gazowe (200 zł miesięcznie w okresie grzewczym). Łazienka i kuchnia umeblowane, pokoje 
w pełni urządzone. Kaucja 1000 PLN, cena: 1000 PLN / m-c.

15.  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.

16. Do wynajęcia pokoje dla pracowników maks. 18 osób w Krzeszowicach. 12 zł/łóżko/dobę. Z ogrzewaniem 
i wszystkimi mediami. Bardzo dobre warunki. Miejsca parkingowe.

17. 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.

18. 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. 

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

DZIAŁKI
20. 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.

21. 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.

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 
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.

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. Nowa cena: 97 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. Nowa cena: 122 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. Nowa cena: 250 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

Poszukujemy działki 35-40 a, budowlanej lub przemysłowej  
pod zabudowę hali ok. 500 m, wysokość 6 m. Lokalizacja do 15 km od Krakowa.  

Propozycje prosimy wysyłać na adres e-mail z naszego Biura, wraz z numerem działki. 

tel. 796-351-499

AKTUALNIE  POSZUKIWANE

SZCZEGÓLNIE POLECAMY
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WYDARZENIA KULTURALNE, IMPREZY, SPOTKANIA
KRZESZOWICEWIELKA WIEŚ

CHRZANÓW

Kino "Sztuka" w Chrzanowie zaprasza
„DZWONECZEK i BESTIA Z NIBYLANDII” [dubbing PL]

• 31.01-01.02 seans o godz. 15.30 • 02-05.02 seans o godz. 16.00 • 06-08.02 seans o godz. 13.45 • 
reż.: S. Loter; czas:  76 min.; gatunek: animacja/familijny/przygodowy; prod. USA; b/o

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

„GRA TAJEMNIC”
• 31.01 seans o godz. 17.30 • 01-05.02 seans o godz. 20.00 •

reż.: M. Tyldum; czas: 113 min.; gat.: dramat/biograficzny; prod. USA/Wielka Brytania; 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)
„UPROWADZONA 3”

• 31.01 seans o godz. 20.00 • 01.02 seans o godz. 17.30 • 02-05.02 seans o godz. 17.45 •
reż.: L. Besson; czas: 110 min.; gat.: sensacyjny; prod. Francja; 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)

„KAROLINA”
• 06-10.02 seans o godz. 15.30 •

reż.: Dariusz Regucki, czas: 102 min.; gat.:  obyczajowy; prod. Polska, b/o
Cena biletu: Poniedziałek - Niedziela: norm. 13,00 zł, 12 zł (bilet rodzinny - min. 5 osób)

 TYDZIEŃ KINA GÓRSKIEGO:
„JUREK” 

• 06.02 godz. 18.00 • 08.02 godz. 18.00 • 10.02 godz. 18.00 • 12.02 godz. 17.00 •
reż.: P. Wysoczański; czas:  80 min.; gat.:  fabularyzowany dokument; prod. Polska;12 lat

Cena biletu: 12 zł 
„EVEREST - POZA KRAŃCEM ŚWIATA” 3D 

• 07.02 godz. 18.00 • 09.02 godz. 18.00 • 11.02 godz. 20.00 •
reż.: L. Pooley; czas: 90 min.; gat.: dramat/przygodowy/dokumentalizowany; prod. Nowa Zelandia, 12 lat

Cena biletu: 12 zł
 „HISZPANKA”

• 06-10.02 godz. 20.00 • 11.02 godz. 17.00 • 12.02 godz. 19.00 •
reż.: Ł. Barczyk; czas: 110 min.; gat.: historyczny/kryminał/akcja; prod. Polska, 15 lat

TRZEBINIA

Kino "Sokół" w Trzebini zaprasza
PREMIERA: PINGWINY Z MADAGASKARU (DUBB.PL)

• 30.01, 3.02, 5.02, 10.02, 12.02 - 2D 16:00, 3D 18:00, 2D 20:00 •
• 31.01 - 3D 12:00, 2D 14:00, 3D 16:00 • 1.02, 8.02 - 3D 15:00, 2D 17:00, 3D 19:00 •

• 4.02, 6.02, 11.02 - 3D 16:00, 2D 18:00, 3D 20:00 • 7.02 - 2D 15:00, 3D 17:00, 2D 19:00 •
czas: 1 h 35 min.; gatunek: komedia/animowany/familijny, USA 

(3D - 20 zł i 17 zł, 2D – 14 zł i 12 zł)

PREMIERA: WKRĘCENI 2
• 29.01 – 17:00 •

czas: 1 h 35 min.; gatunek: komedia, Polska
    (bilety 14 zł cały i 12 zł ulgowy)

IDA
• 29.01 – 19:30 •

czas: 1 h 35 min.; gatunek: dramat, Polska 
(bilety 14zł cały i 12 zł ulgowy)

„OPOWIEŚCI HOFFMANNA”
Transmisja satelitarna (LIVE) z MET w Nowego Jorku opery „Opowieści Hoffmanna”. 

  Cena biletu normalnego - 45 złotych ulgowy dla dzieci,  
młodzieży i studentów do 26 roku życia na podstawie legitymacji - 40 złotych

karnet na 3 transmitowane wydarzenia – 120 złotych
REZERWACJE biletów na transmisje: tel. (32) 6-110-621

31.01 – 18:55

W trzebińskim kinie Sokół  działa już rezerwacja online! Zapraszamy!
http://kino.tck.trzebinia.pl/

WYSTAWA MALARSTWA BARTKA TALARCZYKA 
Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach oraz Galeria w Pałacu Vauxhall zaprasza na 

wystawę malarstwa Bartka Talarczyka M O J A NIERZECZYWISTOŚĆ.  
Wystawa czynna do 20 lutego 2015. 

PLASTYCZNE WARSZTATY WALENTYNKOWE
…dla dzieci, młodzieży, dorosłych… dla każdego, który chciałby podarować bliskiej osobie 

wyjątkowy, zrobiony własnoręcznie prezent oraz dla każdego kto po prostu lubi tworzyć.
SOBOTA 31.01.2014, godz.: 10.30-12.30

CENTRUM KULTURY I SPORTU W KRZESZOWICACH, SALA nr. 2 (parter)
W programie:

– samodzielne wykonanie prezentów i ozdób walentynkowych,
– biżuteria papierowa,
– papierowe zawieszki – mobile, serduszka, kwiaty i inne

Zajęcia poprowadzi: ANIA KOBLAK. Wstęp wolny!!!

WIECZÓR KABARETOWY 
8 marca 2015 roku, godz. 17.00 WIECZÓR KABARETOWY - skecze i piosenki o kobietach  

w wykonaniu Grupy Rafała Kmity. Dom Kultury SOKÓŁ, Trzebinia, Kościuszki 74. Bilety 50 złotych, 
REZERWACJE: tel. (32) 6-110-621. tck.trzebinia.pl

X MISTRZOSTWA GMINY WIELKA WIEŚ  
W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM - RUSZAJĄ ZAPISY!

14 lutego 2015 r. na stoku Ośrodka Narciarskiego w Kluszkowcach 
odbędą się X Otwarte Indywidualne Mistrzostwa Gminy Wielka Wieś w 
Narciarstwie Alpejskim o Puchar Wójta Gminy Wielka Wieś. Zgłoszenia 
imienne (z podaniem rocznika/klasy, nr pesel oraz adresu zamieszkania 
i nr telefonu) przyjmowane są mailowo na adres: spbeka@poczta.
fm lub telefonicznie: 12 419-10-16 od 19 stycznia 2015 r. do 5 lutego 
2015 r. W zawodach mogą brać udział dzieci i młodzież oraz osoby 
dorosłe zamieszkałe na terenie gminy Wielka Wieś.

Organizator zapewnia:
• transport (w pierwszej kolejności dla uczniów zgłoszonych przez szkoły),  

pozostali uczestnicy zawodów – dojazd we własnym zakresie;
• ustawienie i zabezpieczenie trasy slalomu;
• opiekę medyczną GOPR-u;
• gorącą herbatę i ciepły posiłek;
• nagrody i dyplomy.
Uczestnicy zawodów będą startować wg określonych kategorii wiekowych. 
PRZYPOMINAMY WYMAGANIA, JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ OSOBY BIORĄCE UDZIAŁ W ZAWODACH:
• umiejętność jazdy na nartach w stopniu zaawansowanym (stok o dużym nachyleniu);
• umiejętność jazdy na wyciągu orczykowym i krzesełkowym;
• zgoda rodziców (dla uczniów szkół – opiekunowie ze szkół są odpowiedzialni za zgody od rodziców);
• obowiązek jazdy na nartach w kasku ochronnym.

Organizatorzy zawodów:
Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Królowej w Białym Kościele,

    Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Białym Kościele,
    Gmina Wielka Wieś.

 SPEKTAKL „POD NIEMIECKIMI ŁÓŻKAMI”
Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chrzanowie 

zaprasza 14 lutego 2015 r., o godz. 17.00 
do sali teatralnej MOKSiR na spektakl „Pod niemieckimi łóżkami”. 

Bilety w cenie: 60 zł parter i 50 zł balkon dostępne w Informacji MOKSiR 
oraz na stronie  kulturairozrywka.pl. lub   
www.moksir.chrzanow.pl/bileteomoksir/ 

KONCERT NOWOROCZNY
Zapraszamy na Koncert Noworoczny w wykonaniu naszego Big Bandu pod batutą Jerzego 

Zieglera - 25 stycznia o godz. 17.00 - sala teatralna MOKSiR. Wstęp wolny.

WYSTĘP KABARETU „SMILE
Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chrzanowie zaprasza 30 stycznia o godz. 17.00 
na występ kabaretu „SMILE”. Bilety w cenie 45 zł. parter, 40 zł. balkon lub na: www.4bilety.pl, 

www.bieltynakabarety.pl, www.ebilet.pl, www.kupbilecik.pl,

KONCERT HIP-HOPOWY
3. 6 lutego o godz. 19.30 zapraszamy do Starej Kotłowni na koncert hip-hopowy. W klubie 

wystąpią Młody PSZ & Duban oraz zaproszeni goście. Bilety 10 zł (Informacja MOKSiR)  
lub 15 zł (w dniu wydarzenia). 
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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.

PIESKI SZUKAJĄ DOMU

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

Fundacja Człowiek Dla Zwierząt poszukuje odpowiedzialnego dobrego domu dla 
malutkiej suni, która otrzymała imię Mania.
Mania została znaleziona zmarznięta i przestraszona pod sklepem w jednym 
z podkrakowskich miasteczek. Podchodziła do ludzi w nadziei, że ktoś ją ogrzeje 
i nakarmi, ale ludzie przechodzili obojętnie. Suczka ma ok. 4 miesięcy, jest bardzo 
kontaktowa, bystra, lgnie do człowieka i uwielbia się przytulać. Będzie z niej cudny 
radosny pieszczoch. Została odpchlona i odrobaczona, a także zaszczepiona. Czeka 
na ludzi o dobrych wrażliwych sercach, którzy zechcą podarować jej ciepły kącik 
i pełną miseczkę oraz dużo miłości.
Warunkiem adopcji jest podpisanie umowy adopcyjnej.  
Kontakt: 534 884 174.

Fundacja Człowiek Dla Zwierząt poszukuje 
odpowiedzialnych domów dla trójki szczeniąt 
różnej płci (2 suczki i 1 piesek) po średniej 
wielkości suczce.
Maluchy są dobrze odkarmione, zdrowe, rezo-
lutne i zsocjalizowane. Zostały już odpchlone 
i odrobaczone, a także dwukrotnie zaszcze-
pione. Posiadają książeczki zdrowia.
Warunkiem adopcji jest podpisanie umowy 
adopcyjnej.  
Kontakt: 534 884 174.

MANIA3 PIESKI

TRWA ZBIÓRKA DARÓW NA RZECZ  
PODOPIECZNYCH FUNDACJI DAR SERCA 
oraz FUNDACJI CZŁOWIEK DLA ZWIERZĄT
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.

KOMPLEKSOWA,
WIELOSPECJALISTYCZNA
OPIEKA STOMATOLOGICZNA
• protetyka:
 korony, mosty, licówki, protezy
• leczenie pod mikroskopem
• chirurgia
• leczenie przyzębia
• stomatologia dziecięca
• profilaktyka
• implanty
• rentgen cyfrowy
Serdecznie zapraszamy!

www.stomatologia-zarzecze.pl
ul. Zarzecze 24, Kraków

tel. 507 449 661, tel. 12 636 03 02

• urologia - nowotwory 
 nerek, pęcherza, prostaty, 
 przerost prostaty
• niepłodność męska
• zaburzenia erekcji, 
 wytrysk przedwczesny
• chirurgia – tarczycy, 
 przepuklin, żylaków
• zabiegi
• USG: tarczycy, układu 
 moczowego, jąder, 
 jamy brzusznej, naczyń

Serdecznie zapraszamy!

www.zarzecze24.pl
ul. Zarzecze 24, Kraków

tel. 502 217 186

Obowiązuje wcześniejsza
rejestracja telefoniczna.

2 min od ronda
Ofiar Katynia

pn - pt 0800 - 2000

sb 0800 - 1300

(

32-080 ZABIERZÓW
UL.CMENTARNA 22 

obok cmentarza parafialnego) 

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

ww

tel. 12-257-79-59

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

KONTAKT

w.kamieniarstwokruk.pl
kamkruk@op.pl

WYSTAWA NAGROBKÓW 
RÓWNIEŻ 

W FIRMIE POGRZEBOWEJ 
W MODLNICZCE 

www.fpkruk.pl
info@fpkruk.eu

GODZINY OTWARCIA 
8.00-17.00
8.00-12.00

DO WYNAJĘCIA
NOWY BUDYNEK

o pow. 440 m kw. 
w Jerzmanowicach 

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

Tel. 796 351 499 

Już w kwalifikacjach pokazała 
się z dobrej strony zajmując II 
miejsce, ustępując tylko Natalii 
Leśniak, która niedawno wró-
ciła z konsultacji szkoleniowej 
z Korei trenując tamz najlep-
szymi łuczniczkami tego kraju, 
liderkami list światowych i ich 
trenerami.
Wśród mężczyzn zwyciężył za-
wodnik Marymontu Warszawa 
– Sławomir Napłoszek.
Zawody tego typu mają na celu 
przygotowanie reprezentacji 
do zawodów Pucharu Świata, 
a w szczególności Mistrzostw 
Świata, które będą imprezą 
główną w kwalifikacjach olim-
pijskich RIO-2016. Karina jest 

jedną z kandydatek do repre-
zentacji.
Życzymy tej zawodniczce dal-
szych udanych startów.

SPORT

KARINA ZWYCIĘŻA  
W PRUDNIKU

W dniach 17-18 stycznia w Prudniku odbyły się zawody 
łucznicze – Halowy Turniej Kontrolny Kadry Narodo-
wej. Zwyciężyła wśród kobiet Karina Lipiarska-Pałka 
„Grot” Zabierzów, która w pojedynkach pucharowych 
najlepszej ósemki przegrała tylko jeden pojedynek, 
zostawiając w pokonanym polu najlepsze polskie łucz-
niczki z v-mistrzynią Europy Natalią Leśniak włącznie.

Zapraszamy do Solarium na Woli Filipowskiej
budynek sklepu Termo-Gaz, 1 piętro

Zrelaksuj się u nas. 

Zapewniamy miłą 
atmosferę oraz 
nowe brązujące
lampy...

1 minuta = 1 złoty
Kontakt: 513 288 895
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Małgorzata Szczuka

       Prowadzimy:
•  Księgi handlowe
•  Księgi przychodów 
     i rozchodów
•  Ewidencje ryczałtu
•  Kartę podatkową
•  Obsługę w zakresie:
    kadr, płac, ZUS, PFRON
•  Inne

Morawica 103
32-084 Morawica

tel. 508 09 91 59
biuro@mnk.biz.pl
www.mnk.biz.pl

MATERIAŁY BUDOWLANE

Brzezie - ul. Narodowa 27
32 - 080 Zabierzów
tel. +48 12 376 40 72 
fax +48 12 376 40 73

GSM:  +48 501 719 744, 506 138 029

roda@roda-sklad.pl
www.roda-sklad.pl


