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KRZESZOWICE
UL. DASZYŃSKIEGO 2, 
TEL. 792 608 139

TRZEBINIA
UL. RYNEK 4,

TEL. 32 753 37 30

BADANIE OKULISTYCZNE TYLKO 1 ZŁ. INFO W ZAKŁADZIE.

JUŻ W SPRZEDAŻY

NOWA
KOLEKCJA
OKULARÓW
PRZECIWSŁONECZNYCH

na 2016
INFO W SALONACH

przyjmie do pracy kierowców C+E
z uprawnieniami na HDS

Kontakt:
602-711-205 lub biuro@podolski.com.pl

Firma transportowa
z Brzezia k/Zabierzowa

FIRMA ASPEN
zatrudni osoby do sprzątania 
galerii handlowej w Modlniczce 
przy ul. Prof. Adama Rożańskiego. 
Tel. 661 991 494, 661 991 500 

FIRMA ASPEN
zatrudni osoby do sprzątania 
obiektu logistyczno-magazynowego 
w Modlnicy przy ul. Podchruście. 
Tel. 661 991 486, 661 991 500 

MŁODZIEŻ I SENIORZY RAZEM 
– AKTYWNE SPĘDZANIE CZASU,  

NOWE PRZYJAŹNIE, 
WYMIANA DOŚWIADCZEŃ…

POZNAJ WYJĄTKOWE MIEJSCE 
NA MAPIE KRZESZOWIC!

patrz str. 2
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Ideą Konkursu jest propagowanie 
i wspieranie działań dla ratowa-
nia obiektów i budowli dziedzic-
twa narodowego oraz promocja 
modernizacji, przebudowy i roz-
budowy obiektów i urządzeń dla 
uzyskania efektów użytkowych 
i estetycznych. Do konkursu 
można zgłosić inwestycje w 13 
kategoriach.
Z terenu Gminy Jerzmanowice-
-Przeginia do XX jubileuszowej 
edycji Ogólnopolskiego Konkur-
su „Modernizacja Roku” zgło-

szono zadanie związane z rewi-
talizacją terenów rekreacyjnych 
w miejscowości Sąspów (2015 - 
Modernizacja boiska sportowego 
w Sąspowie).
Zadanie realizowane w ramach 
konkursu ogłoszonego przez 
Lokalną Grupę Działania „Juraj-
ska Kraina” ze środków PROW 
2007-2013.     

Roksana zdobyła II miejsce Konkursie „Jesienne 
drzewo”, a Daria Czarnecka w konkursie „Barwy 
jesieni w Polskiej przyrodzie”.
Wyniki konkursu, dyplomy i nagrody przedszko-
le otrzymało w styczniu.
Dziewczynki wykonały prace różnorodną tech-
niką pod kierunkiem nauczycielek: Beaty Knapik 
i Anny Kochalskiej-Hrycaniuk.
Gratulujemy. 

REWITALIZACJA TERENÓW REKREACYJNYCH W SĄSPOWIE 
WYRÓŻNIONA W KONKURSIE MODERNIZACJA ROKU 2015

OGÓLNOPOLSKIE SUKCESY  
PRZEDSZKOLAKÓW Z TENCZYNKAKonkurs „Modernizacja Roku” organizowany jest od dwudziestu lat. To je-

dyny taki konkurs w Polsce, którego celem jest wyłonienie i nagrodzenie 
realizacji przedsięwzięć budowlanych ukończonych w danym roku wyróż-
niających się szczególnymi walorami.

Roksana Zawada - 6 lat i Daria 
Czarnecka - 6 lat zostały nagrodzo-
ne w dwóch różnych Ogólnopol-
skich Konkursach Plastycznych. 

Trzy razy w tygodniu seniorzy (według projektu osoby powyżej 50 roku ży-
cia) i młodzież ucząca się, mogą spotkać się w budynku na Szkolnej 3, aby 
wspólnie spędzać czas, w ramach wszelakich, różnorodnych zajęć.
Poniedziałki to czas na rozmowy o lokalnej historii i nowe technologie. 
Młodzież – najczęściej uczniowie krzeszowickiego gimnazjum – przekazu-
ją seniorom swoja wiedzę na temat pracy z komputerem, laptopem, obsługi 
smartfonów czy portali społecznościowych. W tym dniu często odbywają się 
warsztaty plastyczne, rękodzielnicze czy kulinarne. Wtorki to czas na nordic 
walking (spotkania zawsze o  15.45 przy ławeczce Kazimierza Wyki, bez 
względu na pogodę), rozmowy o filmach, spotkania z ciekawymi ludźmi. 
Czwartkowe poranki zaś to spora dawka gimnastyki, a także czas na czyta-
nie prasy i rozmowy przy kawie i herbacie. Ośrodek prenumeruje kilka tytu-
łów gazet, wybranych przez seniorów i młodzież. 
W każdy z tych dni można przyjść do Ośrodka by spotkać się ze znajomymi, 
poczytać gazetę czy pograć w dostępne na miejscu gry.
W ubiegłym roku seniorzy zaangażowali się w pomoc w realizacji projektu 
dotyczącego Żydów zamieszkujących przedwojenne Krzeszowice, wzięli też 
udział w projekcie plastyczki i malarki Barbary Dec, która w ramach Ośrod-
ka prowadzi warsztaty rysunku. Młode dziewczyny, uczestniczki warsz-
tatów, uczą się również sztuki portretowania, a ich modelami są seniorzy 
z Ośrodka. Zaczątek ich prac można było obejrzeć podczas grudniowego, 
przedświątecznego  spotkania, ale projekt jest nadal kontynuowany.
W ramach działań Ośrodka ogłoszono konkurs „Krzeszowice w detalu”. 
Najlepsze prace zostały zaprezentowane podczas uroczystego spotkania, 
w czasie którego nagrody wręczył burmistrz Wacław Gregorczyk. Jedna 
z seniorek, pani Stanisława, zachęcona do wzięcia udziału w powiatowym 
konkursie fotograficznym, zdobyła wysokie miejsca aż w trzech kategoriach, 
promując w ten sposób gminę Krzeszowice.
W programie, tworzonym przy dużym udziale beneficjentów projektu są 
także wspólne wycieczki, celebrowanie polskich zwyczajów, świąt i i uro-
czystości.
W bieżącym roku fundacja Kobieta w Regionie nadal będzie kontynuowała 
rozwój Ośrodka, którego pełna nazwa brzmi „Ośrodek Wsparcia dla osób 
w Podeszłym Wieku i Młodzieży o zasięgu gminnym w Krzeszowicach”.
W styczniu 2016 na Szkolnej odbyły się już warsztaty kulinarne z okazji Dnia 
Babci i Dziadka, spotkanie z podróżnikiem Tytusem Woźniakiem, a pod-
czas ferii grupa seniorów i młodzieży zwiedziła klasztor w Tyńcu. W naj-
bliższych dniach organizatorzy planują walentynkowe warsztaty plastyczne.
Zapytaliśmy kilka osób, biorących udział w zajęciach w Ośrodku o ich zda-
nie na temat funkcjonowania tej instytucji i o podzielenie się własnym do-
świadczeniem z naszymi Czytelnikami. Oto ich wypowiedzi:

Pani Ala, 77 lat 
To bardzo dobra inicjatywa, szczególnie dla osób starszych i samot-
nych. Bardzo podoba mi się pomysł z zaangażowaniem młodzieży 
w aktywności, wspólne spędzanie czasu. 

Przychodzę tu dla kontaktu z innymi ludźmi - młodymi i starszymi, 
można się zrelaksować przychodząc tu. Są ciekawe zajęcia, wykłady, 
dużo urozmaiceń, ciągle coś się dzieje. 

Innym powiedziałabym, że warto przyjść chociaż raz i zobaczyć co 
dzieje się w Ośrodku, wtedy sami zechcą zostać na dłużej. 

Pani Zofia, 71 lat 

Z chęcią oczekiwaliśmy na takie miejsce i takie spotkania. To strzał 
w dziesiątkę! Różnorodność zajęć, która motywuje do wyjścia 
z domu i spotkania z rówieśnikami i młodzieżą. Na zajęcia gimna-
styczne biegamy po to, by uaktywnić mięśnie, oderwać się od mono-
tonii życia, zachować sprawność ruchową. 

Spotkania są bardzo różnorodne, tematyka dostosowana do okolicz-
ności. Dużo zajęć manualnych: kotyliony, stroiki świąteczne, malo-
wanie pierniczków. 

Warto przyjść i dowiedzieć się wiele podczas spotkań z ciekawymi 
ludźmi, skorzystać z możliwości udziału w wycieczkach. 

Istotne szczególnie dla emerytów jest także to, że wszystkie zajęcia 
są darmowe, przez co nikt, kto chce z nich skorzystać nie jest ograni-
czony aspektem finansowym. 

W Ośrodku panuje wspaniała atmosfera, możemy się rozwijać, inte-
grować i co najważniejsze chce -nam się wyjść z domu do ludzi! 

Pani Stanisława, 77 lat

Bardzo się cieszę, że powstał taki ośrodek integracji z młodzieżą. Je-
stem już w klubie seniora i część moich koleżanek i kolegów korzysta 
również z tego ośrodka – przede wszystkim z gimnastyki, spotkań 
z młodzieżą (wspólny język na wiele tematów), wyjazdów na spekta-
kle i wycieczki.  Wytworzył się tu bardzo dobry klimat. Młodzież, jak 
również pracownicy ośrodka, są niezwykle życzliwi, służą nam po-
mocą w obsłudze komputera, a my przekazujemy im różne historie 
z naszego długiego życia. 

Ludzie starsi są często bardzo samotni, zamknięci w sobie, mają 
niskie emerytury - bywają zagubieni. Zachęcamy takie samotne 
osoby, żeby przyszły do ośrodka, gdzie można się czasem wyża-
lić, ale też poczytać prasę, podyskutować, poćwiczyć i pochodzić 
z kijkami po Krzeszowicach i okolicy. Zawiązują się nowe przyjaź-
nie i samotność znika. 

Włodzimierz, 79 lat
Przychodzę do Ośrodka razem z żoną. Lubię przebywać z mło-
dymi ludźmi, bo czuję się dzięki temu odmłodzony. Lubię tań-
czyć, śpiewać, chodzić na spacery, być aktywnym i przez to 
czuję się o 20 lat młodszy. Zachęcam wszystkich do wyjścia 
z domu i dołączenie do nas!

Karolina, 15 lat

Inicjatywa ta jest bardzo szlachetna i bardzo pożyteczna. Ja bar-
dzo się cieszę, gdy rozmawiam ze starszymi ode mnie, gdy słyszę 
o ich przeżyciach, wydaje mi się,  jakbym słuchała bajki. Pomaga 
mi to oderwać się od rzeczywistości. Z wielką radością polecam 
innym tą akcje, można się wiele nauczyć, poznać nowych ludzi 
oraz dobrze się bawić. 

CIĄG DALSZY ZE STR. 1

MŁODZIEŻ I SENIORZY RAZEM – AKTYWNE SPĘDZANIE CZASU, NOWE PRZYJAŹNIE, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ…
Od 1 września 2015 roku istnieje w Krzeszowicach miejsce nietuzinkowe - Ośrodek Integracji Seniorów i Młodzieży, prowadzony przez fundację Kobieta w Regionie. Priorytetem 
w jego powstaniu było nawiązanie więzi pomiędzy pokoleniami, które coraz bardziej oddalają się od siebie, także poprzez zanik rodzin wielopokoleniowych, które tradycyjnie żyły 
w jednym domu obok siebie. Jak się okazało, seniorom i młodzieży nie tylko nie brakowało tematów do rozmów, ale nawiązały się pomiędzy nimi silne więzi, może nawet przyjaź-
nie, ponieważ spotykają się także poza ośrodkiem. Ważnym aspektem działania Ośrodka jest również wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy uczestnikami w różnym wieku. 
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Kształtowanie ekologicznych nawyków od najmłodszych lat, to 
najlepsza inwestycja w przyszłość naszej planety. Przekonuje 
o tym IKEA Kraków, która przygotowała cykl bezpłatnych zajęć dla 
grup przedszkolnych oraz wczesnoszkolnych. „Ekolekcje” odbywają się w każdy 
wtorek od 2 lutego i potrwają do 28 czerwca 2016 roku.
Podczas zajęć w IKEA Kra-
ków maluchy dowiedzą się, jak 
dbać o środowisko naturalne na 
co dzień - w domu, przedszko-
lu czy szkole. Pierwsza część 
„ekolekcji” poświęcona będzie 
jednemu z pięciu wybranych 
przez opiekuna grupy tematów: 
drewno, bawełna, plastik, pa-
pier lub smog. Dzieci zobaczą 
m.in. jak długą drogę przebywa 
każdy kawałek drewna zanim 
trafi do naszych domów. Do-
wiedzą się czym jest bawełna 
oraz jaki wpływ ma jej uprawa 
na ludność Indii. Maluchy prze-
konają się też, na czym polega 
ponowne wykorzystanie takich 
surowców jak plastik czy papier 
i dlaczego warto segregować 
odpady. Z kolei na zajęciach 
poświęconych smogowi nauczą 
się, że zwykłe codzienne za-
chowania mogą przyczynić się 
do poprawy stanu powietrza 
w naszym otoczeniu. W części 
warsztatowej z pozornie bezu-
żytecznych przedmiotów dzieci 
wykonają zabawki. Po zajęciach 
wszyscy mali uczniowie otrzy-
mają pamiątkowe dyplomy oraz 
nagrodę niespodziankę.

Harmonogram zajęć
„Ekolekcje” odby-
wają się w każdy 
wtorek od 2 lutego 
do 28 czerwca 2016 
roku, w godzinach 
09.00-10.30 w Sma-
landii IKEA Kraków, 
czyli bawialni dla 
najmłodszych, znaj-
dującej się na parterze sklepu. 
Zajęcia prowadzone są w 20-25 
osobowych grupach i skierowa-
ne do przedszkolaków w wieku 
4-6 lat oraz dzieci z klas 0-3 
szkół podstawowych.

Udział w zajęciach jest bezpłat-
ny, jednak liczba miejsc jest 
ograniczona. Więcej informa-
cji o zapisach na stronie IKEA 
Kraków.

EKOLEKCJE W IKEA KRAKÓW
BEZPŁATNE ZAJĘCIA DLA MALUCHÓW

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. W międzynarodowym konkursie IKEA Store Award 2014, IKEA Kraków uznana została za jeden z 5 najlepszych sklepów IKEA 
na świecie. Ocenie poddawane były m.in. takie czynniki, jak: standardy pracy, niska rotacja pracowników, współpraca z lokalnymi dostawcami czy zado-
wolenie klientów. IKEA Kraków oferuje ponad 9 tys. produktów zlokalizowanych w 64 inspirujących wnętrzach. 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).

Wystawa „Pro publico…” pre-
zentuje prace studentów pilnie 
rozwijających swój talent na 
krakowskiej Akademii Sztuk 
Pięknych, ale z równym za-
pałem poświęcającym czas na 
wspieranie twórczych inicjatyw 
swoich koleżanek i kolegów. 
Postawa autorów zasługuje na 
docenienie, pokazując, że ta-
lent i pracowitość można łączyć 
z szerszym zaangażowaniem na 
rzecz ogółu.
- Mamy szczególną satysfak-
cję przedstawić w Akademii 
w Bronowicach prace kilku-
nastu studentów nie tylko 
utalentowanych artystycznie, 
ale i wykazujących organiza-
cyjne przymioty. Dorobek au-
torów godny jest zauważenia, 
a ich postawa prospołeczna 
zasługuje na docenienie. Na 

wystawie znajdziemy prace 
studentów różnych kierunków 
realizowanych na Akademii, 
ukazujące różnorodność form 
artystycznego wyrazu. Rze-
telność obserwacji i syntezy 
natury przeplata się tu z pró-
bami abstrahowania zastanej 
rzeczywistości i przetwarzania 
stanu obserwowanych relacji 
artysty wobec świata - mówi dr 
hab. Jan Tutaj, prof. ASP, kura-
tor galerii.
Wystawa „Pro publico…” 
w Akademii w Bronowi-
cach (Galeria Bronowice, ul. 
Stawowa 61) czynna jest co-
dziennie, od poniedziałku do 
piątku w godz. 15.00 – 21.00, 
a w soboty i niedziele w godz. 
9.00–21.00. Potrwa do 3 marca. 
Wstęp na wystawę jest wolny!

W Akademii w Bronowicach 
organizowane są wystawy, in-
stalacje, prezentacje multime-
dialne, dyskusje, warsztaty, za-
jęcia i wiele innych aktywności, 
przygotowanych przez Akade-
mię Sztuk Pięknych.

Pro publico… - nowa wystawa  
w Akademii w Bronowicach

Już od 26 stycznia miłośnicy sztuki mogą obejrzeć kolejną wystawę w Aka-
demii w Bronowicach – „Pro publico…”. Tym razem prace prezentują stu-
denci Rady Samorządu ASP, zaangażowani w działania na rzecz integracji 
i aktywizacji społeczności akademickiej. Wystawa potrwa do 3 marca.

Ustawa o  ubezpieczeniach obo-
wiązkowych, Ubezpieczeniowym 
Funduszu Gwarancyjnym i  Pol-
skim Biurze Ubezpieczycieli Ko-
munikacyjnych (Dz. U. z 2003 r. 
nr  124, poz.  1152 z późn.zm.) 
reguluje okoliczności związane 
z  uzyskaniem odszkodowania 
za zdarzenia ubezpieczeniowe, 
w tym kolizje drogowe. 
Podmiotem, do którego zadań 
należy zaspokajanie roszczeń 
z  tytułu ubezpieczeń obowiąz-
kowych, w  przypadku gdy po-
siadacz pojazdu mechanicznego, 
którego ruchem szkodę tę wyrzą-
dzono, nie był objęty obowiązko-
wym ubezpieczeniem OC posia-
daczy pojazdów mechanicznych 
jest Ubezpieczeniowy Fundusz 
Gwarancyjny, co wynika z art. 98 
ust. 1 pkt 3a w/w ustawy. 
W przypadku kolizji drogowej, 
w której sprawca zdarzenia nie 
posiadał ważnego ubezpieczenia 
OC swojego samochodu należy 
zgłosić swoje roszczenie odszko-
dowawcze dowolnie wybranemu 
ubezpieczycielowi prowadzą-
cemu działalność w  zakresie 
ubezpieczeń obowiązkowych 
a zakład ubezpieczeń nie może 
odmówić przyjęcia zgłoszenia 
(art. 108 ustawy). 
Zakład ubezpieczeń, do które-
go zostało zgłoszone roszczenie 
przeprowadza postępowanie ma-

jące na celu ustalenie zasadności 
roszczenia i  wysokości szkody. 
Po przeprowadzeniu tego po-
stępowania zakład ubezpieczeń 
niezwłocznie przesyła doku-
mentację do Ubezpieczeniowe-
go Funduszu Gwarancyjnego, 
o czym informuje poszkodowa-
nego. 
Fundusz ma obowiązek zaspo-
koić roszczenie w  terminie 30 
dni od otrzymania dokumenta-
cji. W  wyjątkowych sytuacjach, 
gdy wyjaśnienie okoliczności 
niezbędnych do ustalenia od-
powiedzialności Funduszu albo 
wysokości świadczenia w  tym 
terminie nie było możliwe, 
świadczenie powinno być wy-
płacone w  ciągu 14 dni od wy-
jaśnienia spornych okoliczności. 
Nie dotyczy to bezspornej części 
odszkodowania. Odpowiedzial-
ność za zwłokę w  spełnieniu 
świadczenia ponoszą odpowied-
nio Fundusz i  zakład ubezpie-
czeń, każdy w swoim zakresie.
Istotnym jest, iż poszkodowany 
może domagać się od Funduszu 
pokrycia zarówno szkody w mie-
niu (np. pokrycia kosztów napra-
wy samochodu), jak i  na osobie 
(np. zwrotu wydatków na lecze-
nie i rehabilitację). 
Należy pamiętać, że jeżeli po-
szkodowany może zaspokoić 
swoje roszczenie na podstawie 

umowy ubezpieczenia dobro-
wolnego czyli z polisy autocasco, 
Fundusz odpowiada tylko za tą 
część szkody, która nie może być 
pokryta z takiej polisy. Uwzględ-
nia się również utracone zniżki 
składki czy prawo do tego typu 
upustów. Zakład ubezpieczeń, 
który wypłacił na tej podstawie 
świadczenie, nie może wystąpić 
do UFG z  roszczeniem o zwrot 
wypłaconych z tego tytułu kwot.
Co ważne, można domagać 
się odszkodowania także bez-
pośrednio od sprawcy szkody 
zgodnie z  ogólnymi regułami 
odpowiedzialności odszkodo-
wawczej oraz treścią art.  415 
kodeksu cywilnego. Ponadto 
art.  436 kodeksu cywilnego 
wprowadza dodatkową podsta-
wę odpowiedzialności za szkodę 
wyrządzoną przez posiadacza 
pojazdu, który spowodował 
szkodę. Jednakże w  przypad-
ku dobrowolnego zaspokojenia 
szkody przez sprawcę kolizji 
w  pełnej wysokości, Ubezpie-
czeniowy Fundusz Gwarancyjny 
nie jest zobowiązany do wypłaty 
świadczeń odszkodowawczych, 
a zatem wydaje się, iż najlepszym 
rozwiązaniem jest wystąpienie 
o  odszkodowanie bezpośrednio 
do Ubezpieczeniowego Fundu-
szu Gwarancyjnego.

 v Rafał Czeladzki
email: RCzeladzki@gmail.com

PORADY PRAWNE 

KOLIZJA DROGOWA A BRAK OC SPRAWCY
Posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej jest obowiązkiem każdego posiadacza 
pojazdu mechanicznego.

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

Wiesław Janusz Mikulski - poeta, którego dorobek publiko-
wany był dotychczas w kilkuset wydawnictwach w Polsce 
i na świecie, członek Związku Literatów Polskich, filolog pol-
ski, teolog i bibliotekoznawca, doktorant UW z zakresu litera-
turoznawstwa, publicysta.
Do tej pory ukazały się samodzielne zbiory wierszy Mikulskie-
go: „Ikar” (1995), „Dotykanie nieba” (1997), „Opadanie cza-
su” (2000), „Krajobrazy ciszy” (2002), „Dotyk Twojej miłości” 
(2008), „Kielich jesieni” (2008), „Nadzieja i czas” (2010), „Brzegi 
wieczności” (2011), „Poetyckie dzwony. Wiersze wybrane z lat 
1992 – 2015 (2015). W. J. Mikulski jest też współautorem wie-
lu antologii poezji, m.in. Antologia „Contemporary Writers 
of Poland” (Nowy Jork 2005; tłum. Danuty Mieczkowskiej 
na j. angielski). Wiersze tego poety można spotkać w ponad 
dwustu portalach internetowych, w tym na jego stronie do-
mowej:  www.wjmikulski.prv.pl. Twórczość Mikulskiego była 
prezentowana także na antenach ogólnopolskich i lokalnych 
stacji radiowych.

Ostatni zbiór poezji W. J. Mikulskiego: „Poetyckie dzwo-
ny. Wiersze wybrane z lat 1992-2015”, można nabyć, 
zwracając się do Autora: wjmikulski@op.pl

z cyklu „Ikar”
*

*            * 
Żonie

Ten cichy jesienny liść
weź ode mnie i przytul
ja też tak spadnę jak liść
wichrem porwany błękitu

Ten cichy jesienny liść
który włożyłaś do Biblii
niech Ci jej miłość gra
i niech Cię w sen uskrzydli

A gdy go wyjmiesz z tych kart
nie dozwól by się skruszył
bo w nim me życie drga
- niebieski odlot duszy ...

*
*           *

Ty sny me osłoń
które drżą
jak płatki kwiatów
gdy wieje wiatr

Ty sny me otul
dłonią swą
gdy na nie spada
ciszy grad

Ty sny mi ukaż
w nocy mgle
kiedy nie widać srebra gwiazd
gdy się zagubił świtu brzeg ...       

*
*         *

Powracam do Ciebie
dotknieniem  ust
które wiatr ziemski
wciąż chłodzi

i ciszy kapie
milczący plusk
na świtu sennej
łodzi

 Powracam do Ciebie
szelestem dnia
co jak drzewo
się łamie

i spływa z niego
rosa jak łza
na Twoje
- moje ramię

z cyklu „Dotyk dłoni”

... człowiek żyje   t y l k o   w  t e d y     
 kiedy kocha ...

z cyklu „Rozsiewanie światła”

*
*         *

mam słońce
na swoim sercu
od Ciebie

mam szczęście
na swojej twarzy
od Ciebie

mam życie
pośród zła i śmierci
od Ciebie …

KĄCIK POETYCKI

WIERSZE WIESŁAWA JANUSZA MIKULSKIEGO
Z okazji zbliżającego się Dnia Zakochanych, powtarzamy za Autorem

„....
Warto. Kochać.

Nie warto. Nie kochać.
....”
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PRZYJMĘ
GRUZ I ZIEMIĘ
na działkę w Tenczynku.

tel: 796 351 499

Galę rozdania nagród prowa-
dziła przewodnicząca Jury Ka-
mila Chojnacka z gimnazjum 
specjalnego w Radwanowicach. 
Pozostali członkowie Jury to 
Barbara Baranowska, Paweł 
Lorenc i Kinga Kulińska. Na-
grody wręczała Wójt Gminy 
Zabierzów Elżbieta Burtan oraz 
Dyrektor Integracyjnej Szkoły 
w Radwanowich Anna Stokłosa. 
Po wręczeniu nagród Zwycięzcy 
Przeglądu zaprezentowali swój 
repertuar, po czym odbyło się 
wspólne kolędowanie.
Organizatorem I Gminnego 
Przeglądu Jasełek było Oświa-
towe Towarzystwo Integracyjne 
we współpracy z Fundacją Anny 
Dymnej  „Mimo Wszystko”. 
W przeglądzie udział wzięło po-
nad 200 uczestników i 18 opie-
kunów  z 11 zespołami repre-
zentującymi – SP w Kobylanach, 
SP w Rudawie, SP w Zabierzo-
wie, ISP w Radwanowicach, SP 
w Brzeziu oraz Niepubliczne 
Przedszkole „Pluszowy Miś” 
w Zabierzowie.
Poniżej przedstawiamy ostatecz-
ną kolejność na podium oraz lau-
reata Grand Prix.

Grand Prix  
I Gminnego Przeglądu Jasełek

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza 
Kościuszki w Brzeziu za „Opo-
wieść wigilijną” zaprezentowa-
ną przez uczniów pod opieką p. 
Agnieszki Tarnowskiej

W kategorii przedszkola:
•	 I miejsce – grupa przedszkolna 

ze Szkoły Podstawowej im. Ta-
deusza Kościuszki w Brzeziu za 
przedstawienie pt. „Tak, on jest 
królem…”, (opiekunowie grupy 
– p. Beata Jankiewicz – Żak i p. 
Monika Koprynia – Bogacz)

•	 II miejsce – grupa przedszkolna 
z Integracyjnej Szkoły Podsta-
wowej w Radwanowicach  za 
przedstawienie pt. „Boże Naro-
dzenie”, (opiekunowie grupy – p. 
Joanna Migdał,p. Dorota Wi-
cher, p. Anna Spyt)

•	 III miejsce – grupa 5-latków 
z „Pluszowego Misia” Niepu-
blicznego Przedszkola Języko-
wego z Oddz. Integracyjnym 
w Zabierzowie za przedstawienie 
pt. „Przy wigilijnym stole”, (opie-
kun grupy – p. Anna Grudzień 
– Kłos)

W kategorii klas I – III:
•	 I miejsce – Szkoła Podstawowa 

im. II Armii Wojska Polskiego 
w Zespole Szkół w Zabierzo-
wie za przedstawienie pt. „Bło-
gosławiona noc”, (opiekunowie 
grupy – s. Barbara Brzoza  i p. 
Robert Wilczyński)

•	 II miejsce – Szkoła Podstawo-
wa im. Piotra Olka ps. „Gołąb” 
w Kobylanach za przedstawie-
nie pt. „A światłość w ciem-
ności …”, (opiekunowie grupy 
– p. Agnieszka Szumiec  i ks. 
Krzysztof Jobda)

•	 III miejsce – Integracyjna 
Szkoła Podstawowa im. Ofiar 
Pacyfikacji w Radwanowicach 
za spektakl pt. „Betlejemska 
szopka”, (opiekun grupy – Ma-
rzena Gwizdała)

 v Tekst i zdjęcia:  
W. Wojtaszek 

www.zabierzow.org.pl

I GMINNY PRZEGLĄD JASEŁEK – NAGRODY WRĘCZONE!
2 lutego 2016r. w Sali Teatralnej Ośrodka Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego „Dolina Słońca” w Radwano-
wicach odbyło się uroczyste wręczenie nagród w I Gminnym Przeglądzie Jasełek pod patronatem wójt 
Elżbiety Burtan. Nagrody przyznano w dwóch kategoriach: przedszkola i klasy I-III. Grand Prix otrzymała 
szkoła z Brzezia, a indywidualne wyróżnienie Szymon Szkodny z SP w Brzeziu.

MATERIAŁY BUDOWLANE

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

GSM:  +48 501 719 744, 506 138 029

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

ODMŁADZANIE SKÓRY PRZY POMOCY LASERA

Laserowe odmładzanie to jeden z rodzajów 
zabiegów dermatologicznych. Fotoodmła-
dzanie IPL to znakomity zabieg polegający 
na odmładzaniu przy pomocy światła. 
Emitowane przez urządzenie silne światło 
o odpowiedniej długości fali (technologia 
IPL) pobudza komórki skóry właściwej do 
produkcji nowego kolagenu. Jednocześnie 
dochodzi do skracania i przebudowywania istniejących włókien 
kolagenowych. Światło lasera usuwa wszystkie niepożądane 
zmiany w skórze, które powstały na skutek działania czasu, 
słońca i/lub chorób skóry.

Wskazania do zabiegu fotoodmładzania IPL:
 » zwiotczenie skóry
 » zmarszczki
 » rozszerzone pory
 » przebarwienia starcze (twarz, dłonie, dekolt) 
 » zróżnicowany koloryt skóry
 » przebarwienia posłoneczne
 » piegi 

Efekt zabiegu fotoodmładzania IPL:
 » skóra jest napięta
 » delikatniejsza
 » bardziej gładka 
 » likwiduje zmarszczki
 » poprawia sprężystość i elastyczność skóry
 » wpływa na kondycję skóry (skóra staje się ”pełna blasku”)
 » redukuje przebarwienia 
 » redukuje piegi, ostudę 
 » redukuje plamy posłoneczne i starcze

Światło IPL likwiduje także popękane i poszerzone naczynia 
krwionośne, trądzik różowaty, rumień, rozszerzone pory 
skórne i łojotok.

Przeciwwskazania do zabiegu fotoodmładzania IPL:
 » ciąża
 » świeża opalenizna (również solarium do 5 tyg. wstecz oraz 

samoopalacze do 2 tyg. wstecz) 
 » stosowanie kremu z retinolem (nie używać na 3 tyg. przed 

zabiegiem) 
 » stosowanie leków światłouczulających (retinoidy)
 » przyjmowanie ziół dziurawca lub nagietka (nie używać na 

2-3 tyg. przed zabiegiem)
 » peeling (nie stosować na 4 tyg. przed zabiegiem) 
 » opryszczka, bielactwo, łuszczyca w miejscu zabiegu 
 » skłonność do przebarwień 
 » alergie 
 » cukrzyca

W celu zwiększenia efektu, fotoodmładzanie IPL trzeba powta-
rzać cyklicznie od 4 do 6 razy. Zabieg jest krótki, trwa od 20 do 
40 minut. Po zabiegu skóra może być lekko zaczerwieniona. 
Trzeba koniecznie pamiętać o prawidłowym nawilżaniu skóry. 
Ponadto przez kilka dni należy unikać promieni UV. Poza tym 
fotoodmładzanie IPL jest bezinwazyjne i klientka może po 
zabiegu powrócić do swojej normalnej aktywności fizycznej.

Panie, które decydują się 
na zabiegi odmładzające, 
w pierwszej kolejności sku-
piają się na twarzy – w koń-
cu to ona jest najbardziej 
widoczna dla otoczenia i 
staje się niejako naszą uro-
dową wizytówką. Zależy od 
niej bardzo wiele. Aby więc 
zawsze była piękna, warto o nią zadbać już teraz. Fotoodm-
ładzanie IPL zmienia jakość skóry, a w efekcie nasz wygląd. 
Wystarczy tylko jeden zabieg, aby zobaczyć wyraźną różnicę!

Elżbieta Godyń 
Kosmetolog

Twarz to nasza wizytówka. Niestety odbijają się na niej: zmęczenie, stres, nałogi oraz brak snu. Wszystkie te 
czynniki wpływają na to, że skóra zaczyna się szybciej starzeć. Jednocześnie wraz z upływem lat kolagen, 
główne białko budulcowe i podporowe skóry zanika, a to  przyczynia się do fizjologicznego procesu starzenia 
się skóry. Proces starzenia się skóry można jednak zatrzymać poprzez zabieg fotoodmładzania IPL.

WALENTYNKOWA  
PROMOCJA

•	Zabieg fotoodmładzania 150 zł

•	Zabieg fotodmładzania  
w pakiecie (5 zabiegów) 120 zł

Poleć	zabieg	fotoodmładzania	zna-
jomej	(mu),	a	otrzymacie	na	zabiegi	
fotoodmładzania	30%	RABATU!	

Pani Barbara Ciaputa (miesz-
kanka Tenczynka) z wykształ-
cenia jest anglistką, polonistką 
i dziennikarką. Zawodowo uczy  
języka angielskiego, przygoto-
wuje młodzież do egzaminów. 
Ma również rodzinę, o którą 
musi dbać. Jak widać pani Barba-
ra jest osobą bardzo zapracowa-
ną, a pomimo to wyraziła zgodę 
na przybliżenie nam tajników 
języka angielskiego. Nie byłoby 
może w tym nic dziwnego, gdy-
by nie fakt, że zajęcia prowadzi  
zupełnie bezinteresownie, nie 
otrzymując żadnej zapłaty. Robi 
to z potrzeby serca. Od trzech lat 
co tydzień  we wtorek o siedem-
nastej: samochodem, na motor-
ku, na rowerku, a czasem nawet 
na piechotę -  zjawia się pani 
Basia, żeby poprowadzić zajęcia 
z seniorami. A seniorzy, czekając 
na swoją panią, powtarzają mate-
riał z poprzednich zajęć. 
Wszyscy przychodzą na zajęcia 
bardzo chętnie. Dla niektó-
rych jest to możliwość wyjścia 

z domu, spotkania się z ludźmi, 
jak również możliwość ćwi-
czenia pamięci. Dla innych 
jest to uskutecznienie postano-
wień wcześniej niespełnionych, 
z różnych przyczyn. Jedno jest 
pewne, że wszyscy czują się tu 
bardzo dobrze, bo atmosfera jest  
przyjazna, a wykłady prowadzo-
ne przez panią Basię są bardzo 
zajmujące.
Korzystając z okazji, my, 
uczestnicy kursu języka angiel-
skiego dla seniorów pragniemy 
złożyć
gorące podziękowania dla  pani 
Danusi za cudowny pomysł, dla 
pani Basi za czas, który nam po-
święca oraz dla pani Izy, która 
razem z koleżanką, co tydzień 
ustawia biurka, krzesła i tabli-
cę, żebyśmy mieli odpowiednie 
warunki do nauki.
Drogie panie,  serdecznie Wam 
dziękujemy

 v Teresa Ślusarczyk

TRZECI SEZON Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM 
W TENCZYŃSKIEJ BIBLIOTECE

Biblioteka  publiczna w małych miejscowościach, 
poza podstawowymi funkcjami, powinna być miej-
scem spotkań dla jej mieszkańców. W bibliotece 
powinno się dziać! A w tenczyńskiej bibliotece się 
dzieje! Przybliżę jedną z inicjatyw naszej biblioteki. 
Od lutego 2013 r. ruszył kurs nauki języka angiel-
skiego dla seniorów (pomysł własny, bez środków 
zewnętrznych). Pracownikom udało się dotrzeć do 
wspaniałej osoby, do pani Barbary Ciaputy. 

WYPOWIEDZI UCZESTNIKÓW:
• Jako emeryt cieszę się, że mogę ćwiczyć pamięć. Przyznam, że 

jak pani Basia mnie zapyta a odpowiadam i czytam z poprawnym 
akcentem to czuję satysfakcję.

• Jestem bardzo zadowolony... wspaniała prowadząca pani Basia 
Ciaputa. Świetny klimat wśród uczestników.

• Dla mnie te lekcje są dużą mobilizacją do wyjścia z domu i spo-
tkania się z miłymi osobami, a przede wszystkim z cudowną panią 
Basią dającą dużo ciepła i zrozumienia dla seniorów.

• Uczęszczam na angielski od października 2015. Jest to wspaniały 
pomysł, forma i treść bez zarzutu. Szczególne uznanie dla pani 
lektorki Barbary Ciaputy.

• Mijają właśnie trzy lata jak rozpoczęliśmy naukę języka angiel-
skiego w bibliotece w Tenczynku. Prowadzi zajęcia społecznie 
pani Barbara Ciaputa - do dzisiaj przerobiliśmy 104 lekcje. Z dużą 
chęcią uczestniczę w lekcjach. Zacząłem się uczyć angielskiego 
od podstaw i stało się to moim hobby, które otwiera mi zrozumie-
nie na treści angielskie w otaczającym nas świecie. Dziękuję za 
umożliwienie mi tej wiedzy.

• Przychodzę do tutejszej biblioteki, bo jest duża zachęta do 
uczestnictwa w zajęciach proponowanych przez tę placówkę. 
Wspaniałe panie bibliotekarki , potrafią wiele przekazać  czy-
telnikom, zainicjować wiele przedsięwzięć. Pani Basia Ciaputa 
uśmiechnięta lektorka znakomicie prowadzi zajęcia. Dziękuję im 
bardzo za wszystko co od nich otrzymuję, za miło spędzony czas 
w miłym gronie.

• Jestem bardzo zadowolona z lekcji języka angielskiego. Zajęcia 
prowadzone są przez sympatyczną nauczycielkę, która uczy nas 
w sposób zrozumiały i bardzo ciekawy. Wiedzę zdobytą na lek-
cjach będę mogła wykorzystać w przyszłości.

tel. 608 696 097

KOMPRA
BIURO RACHUNKOWE

Ponad 22 lata
doświadczenia
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KĄCIK KULINARNY

Paluszki rybne 
•	 40	dkg	dorsza	 
(rozmrożonych	filetów	
bez	skóry	i	ości)

•	 1	jajko	
•	 1	bułeczka	
•	 bułka	tarta	 
do	panierowania	

•	 pół	szklanki	mleka	
•	 sól,	pieprz	do	smaku	
•	 olej	rzepakowy	 
do	smażenia

Do podania: 
•	 ziemniaki	puree
•	 marchewka	z	groszkiem

Bułkę w miseczce zalewamy mle-
kiem, odstawiamy na 10 minut. 
Do blendera wkładamy pokro-
jonego dorsza, odsączoną buł-
kę, jajko i do smaku sól i pieprz. 
Miksujemy na gładką masę. Od-
stawiamy na chwilę, aby składniki 
wszystkie przeszły smakami. 
Z masy formujemy za pomocą 
łyżeczki i ręki paluszek. Nie 
za gruby, nie za długi, takie 
jaki chcemy. 
Na głęboki talerz wysypujemy 
tartą bułkę, panierujemy w niej 
pierwszy paluszek. Rozgrzewa-
my na patelni olej tak na 2 cm 
głębokości. Smażymy pierwszy 
paluszek. Gdy już będzie brą-
zowy z każdej strony, wyjmuje-

my go ostrożnie, na deskę wy-
łożoną papierem ręcznikowym, 
osuszamy i próbujemy czy jest 
dobrze doprawiony.
Jeśli wszystko jest ok, robimy 
kolejne paluszki, obtaczamy je 
w tartej bułce i smażymy na 

rozgrzanym oleju. Obracamy 
je delikatnie na patelni dwo-
ma łyżkami. Potem wyciąga-
my i odkładamy na chwilkę na 
deskę wyłożoną papierem, aby 
odsączyć nadmiar tłuszczu 
i gotowe!  

Witam, dzisiaj chciałabym Państwu zaproponować paluszki rybne, czyli ulubione 
danie naszych dzieci. Paluszki rybne, które kupujemy w sklepie tak naprawdę nie 
wiadomo z czego są zrobione..., zróbmy więc paluszki rybne sami. Do paluszków 
dodajmy marchewkę z groszkiem, ziemniaki i każdy zje taki pyszny obiad.

PALUSZKI RYBNE

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

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

Nasze wpływy z 1 % podatku 
wykazują w ostatnich latach 
tendencję spadkową. Dla-
tego apelujemy o mobiliza-
cję wszystkich Miłośników 
Tenczyna. Gdyby wpłaty 
na Ratuj Tenczyn dokonała 
tylko połowa osób odwie-
dzających naszą stronę lub 
znajomych na Facebooku to 
wartość przekazanych środ-
ków byłaby kilkakrotnie 
wyższa. Liczymy na Waszą 
przychylność w tym roku, 

każdy może pomóc swoim  
1 %. W 2016 r. planujemy 
organizację kolejnego tur-
nieju rycerskiego u stóp Ten-

czyna i pochodu św. Marcina 
w Krzeszowicach. Mamy 
nadzieję że z Waszą pomocą 
uda się je zrealizować.

Po raz kolejny apelujemy do Miłośników Tenczyna o przekazywanie stowarzysze-
niu 1 % podatków. Tylko z Waszą aktywną pomocą będziemy w stanie skutecznie  
kontynuować akcję ratowania zamku. Przekażcie Wasz  podatek na Ratuj Tenczyn, 
poinformujcie o inicjatywie swoich znajomych. Wy też możecie ratować Tenczyn 
przekazując nam podatek i zachęcając do tego innych. Kwestie finansowe są dla 
nas sprawą kluczową, bez pieniędzy nie będziemy w stanie skutecznie działać. 

PRZEKAŻ 1 % NA  RATUJ TENCZYN
KRS 0000332177

Joker to sklep z najlepszymi 
grami planszowymi wydawa-
nymi w Polsce i za granicą. 
Bogata oferta obejmuje gry 
dla dzieci, familijne, impre-
zowe, karciane, strategiczne, 
edukacyjne i logiczne takich 
marek jak m.in.: Trefl, Rebel, 
G3, Granna, Tactic, Has-
bro, Mattel, Ravensburger, 
Admondo. Oferta będzie na 
bieżąco aktualizowana o cie-
kawe tytuły i pojawiające się 
na rynku nowości. W sklepie 
Joker znajduje się też bez-
płatna wypożyczalnia gier 
Galerii Bronowice oraz stoły, 
przy których można rozegrać 
partyjkę ze znajomymi.
 - Wszyscy pracownicy na-
szego sklepu to doświadczeni 
gracze, którzy chętnie przy-
bliżą zasady poszczególnych 
planszówek i pomogą wybrać 
grę najbardziej odpowiada-
jącą potrzebom konkretnej 
osoby – podkreśla Wojciech 
Rzadek z Admondo, właści-
ciel sklepu i wydawca wła-
snych gier.
To nie pierwszy raz, kie-
dy w Galerii Bronowice 

pojawiają się planszówki. 
W ubiegłym roku odbył się 
tutaj Wielki Turniej Gier 
Planszowych, który cieszył 
się ogromną popularnością, 
podobnie jak wcześniejsze 
Ferie z Planszówkami.
- Cieszymy się, iż do  gro-
na naszych najemców trafił 
sklep z grami planszowymi, 
zwłaszcza że obserwujemy 
rosnące zapotrzebowanie 
na tego typu produkty. Je-
steśmy przekonani, że strefa 
dla graczy będzie cieszyła się 
również sporą popularnością 
– podsumowuje Aleksandra 
Rzońca, Dyrektor Galerii 
Bronowice.

Sklep i strefa gracza są już 
otwarte i czekają na wszyst-
kich pasjonatów planszówek 
na poziomie +2 Galerii Bro-
nowice.

więcej informacji na:  
www.galeriabronowice.pl

W Galerii Bronowice wszystko gra!
Do grona najemców Galerii Bronowice dołączył Joker – nietypo-
wy sklep z planszówkami. To dobra wiadomość dla wszystkich 
amatorów gier planszowych i wspólnego grania z przyjaciółmi.
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„PerfectSlim” Doradztwo Dietetyczne

ZAPRASZAMY DO GABINETU DIETETYCZNEGO

ZADZWOŃ I JUŻ DZIŚ UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ!!!

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

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

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

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Doradztwo geodezyjno-prawne w obrocie nieruchomościami 

Szacowanie i wycena nieruchomości
Zarządzanie nieruchomościami mieszkaniowymi i komercyjnymi

Pośrednictwo �inansowe i kredyty 

PON –PT. 900–1200 oraz 1400–1800; SOB. 900–1200; 
Poza godzinami pracy kontakt telefoniczny: 501 579 465, 501 579 526

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

Agata Kulczycka,  Maciej Kulczycki   

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

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

WYNAJMIEMY!!! 

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

 NOWOŚĆ!!

POŚREDNICZYMY

W POZYSKIWANIU

KREDYTÓW HIPOTECZNYCH,

GOTÓWKOWYCH

ORAZ PRZY ZAKUPIE

SAMOCHODÓW. 

SPRZEDAMY!!!
MIESZKANIA: 
• Kraków, ul. Wrocławska 3 pokoje, 59 m²            365 000 zł
• Kraków, ul. Malachitowa 1 pokój, 32 m²           190 400 zł
• Krzeszowice, os. Targowa 2 pokoje, 37 m²         175 000 zł
• Krzeszowice, okolice Nowej Wsi 4 pokoje, 76 m²   360 000 zł
DZIAŁKI BUDOWLANE:
• Krzeszowice, os. Czatkowice      
   z projektem domu jednor. 2400 m²         199 000 zł 
• Krzeszowice, os. Czatkowice z War. Zab. 1200 m²     145 000 zł
• Krzeszowice, os. Zbik  5500 m²         400 000 zł
• Krzeszowice, 900 m2      110 000 zł
• Krzeszowice, 2000 m2        300 000 zł 
• Krzeszowice, 1100 m2       70 000 zł
• Krzeszowice, Os. Czatkowice, uzbrojona,  2500 m2  300 000 zł
• Siedlec, 1200 m2          80 000 zł
• Nowa Góra, uzbrojona, blisko centrum 1400 m2      90 000 zł
• Tenczynek, centrum 990 m²       
   z projektem i uzgodnieniami          125 000 zł
• Tenczynek, centrum 2700 m²        295 000 zł
• Tenczynek, 1650 m2  z mediami       250 000 zł
• Tenczynek, 800 m2 z mediami          105 000 zł
• Tenczynek, blisko centrum, z mediami 2700 m²   265 000 zł
• Wola Filipowska – Pasternik,   1700 m²     110 000 zł
DZIAŁKI BUDOWLANO – ROLNE:
• Krzeszowice, 6.37 ha      1 719 900 zł
• Krzeszowice, 0.2238 ha        35 000 zł
• Krzeszowice, 0.3426 ha        18 000 zł
• Krzeszowice, 0.5464 ha        32 000 zł
• Nowa Góra, 0.1634 ha        80 000 zł
• Tenczynek, 800 m2 z mediami         105 000 zł
• Zalas, 1.36 ha       680 000 zł
DZIAŁKI REKREACYJNE:
• Miękina, 7.0 a         10 000 zł
• Krzeszowice, 6.0 a        25 000 zł
• Mogilany, 1200 m2           60 000 zł
DZIAŁKI ROLNE:
• Brzezinka k/Rudawy z możliwością zabudowy 3000 m2    55 zł/1 m2

• Brzezinka k/Rudawy,  rolna, 3 ha     330 000 zł
• Krzeszowice, 0.08 ha       16 000 zł
• Krzeszowice, 0.1288 ha       13 000 zł
• Zalas, 0.75 ha       150 000 zł

• Zalas, teren „ZN”; 4.5 ha       120 000 zł
• Zalas, 40 a       35 000 zł
• Zalas, 26 a       20 000 zł
• Zalas, 63 a     100 000 zł
• Zalas, 20 a       15 000 zł
• Paczółtowice, 1.60 ha          80 000 zł
• Paczółtowice, 0.64 ha        32 000 zł
• Paczółtowice, 0.57 ha        28 500 zł
DOMY MIESZKALNE:
• Krzeszowice, os. Czatkowice 110 m2 pow. uż.     380 000 zł
• Krzeszowice, ścisłe centrum 
    - 90 m2 P.U., działka 100 m2 F-ra Vat            299 000 zł brutto
• Krzeszowice, Centrum,  800 m2 
   z zabudowaniami 150 m2         260 000 zł
• Krzeszowice, 260 m2  stan surowy       380 000 zł
• Krzeszowice, 115 m² do zamieszkania        310 000 zł
• Wola Filipowska, 257 m² + garaż        460 000 zł
• Tenczynek, 95 m²       300 000 zł
• Tenczynek, pod lasem, blisko centrum 1800 m² działki
   z domem jednor. 193 m² P.U.,       420 000 zł
• Paczółtowice, Dom jednor. Stan sur. Zamkn. 120 m² 
   P.U. na działce 950 m²           250 000 zł
• Zalas, 70 m² + zab. gosp.         180 000 zł
• Rząska, dom jednor. 900 m² działki 
   185m² P.U. domu                660 000 zł
• Miękinia, dom jednor. 70 m² P.U. 
   na działce 1165 m²            150 000 zł
• Karniowice k/ Trzebinii, dom jednor. Część. Wyremont.    
  100 m² z bud. gosp. 766 m² działki               159 000 zł
• Czerna, dom jednor. 180 m² 
   z garażem na działce 1600 m² NOWY           480 000 zł
KOMERCJA: 
• Krzeszowice
   Dr. Kraj. 79 Pawilon Handl. - Usł.- Biur.  35 m2     100 000  zł
• Trzebinia przy DK79:  Budynek biurowy z pom. 
   użytkowymi 210 m² na działce 2660 m²        800 000 zł

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

STOMATOLOGIA 
GIEBUŁTÓW

Pełen zakres usług

 ( 12 36 18 01
 883 346 606

ZABIEGI WYKONYWANE BEZBOLEŚNIE
RENTGEN CYFROWY

Giebułtów,
ul. Topolowa 2
(koło kościoła)

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

porcelanowe
pełnoceramiczne}

www.stomatologia.ubf.pl

Dziś, bycie modną nie jest ta-
kie trudne. Inaczej wyglądały 
realia PRL-u. Czy w tamtych 
czasach kobieta mogła być 
modna? Wydawałoby się, że 
brak materiałów, czy bodźców 
w postaci kolorowych czaso-
pism wypełnionych setkami 
zdjęć, reklam itd. powinien 
spowodować wszechobec-
ną szarość ubioru. Człowiek 
jest jednak istotą przekorną 
i czasem zadziwia swą kre-
atywnością. Być może wła-
śnie taki brak przeładowania 
informacjami powodował, że 
u ludzi z artystycznym zacię-
ciem wyobraźnia zaczynała 
pracować ze zdwojoną siłą. 
O tym jak pomysłowe były 
nasze mamy, bacie czy my 
same jeszcze trzydzieści lat 
temu, można się przekonać 
na wystawie „Modna i już! 
Moda w PRL” 
Wystawa dostępna jest 
w Gmachu Głównym Mu-
zeum Narodowego w Kra-
kowie, od 19 grudnia 2015r. 
i potrwa do 17 kwietnia 
2016r . Ekspozycja odzwier-
ciedla niepowtarzalny cha-

rakter mody kolejnych 
powojennych dekad. 
Pokazuje zarówno 
ubiory zwyczajne, co-
dzienne, jak i kreacje 
wybitnych projektan-
tów, którym przyszło 
pracować w Polsce lat 
1945 – 1989.
Dziesiątki ubiorów 
zgromadzonych na 
wystawie dowodzą 
kreatywności i przed-
siębiorczości miesz-
kanek Polski Ludo-
wej. Wystawa jest tym 
bardziej interesująca, 
że najciekawsze kre-
acje prezentowane są 
we współczesnych styliza-
cjach. Zabieg taki ukazuje 
jak wiele elementów z tam-
tych lat pozostaje nadal ak-
tualnymi. 
Wystawa (wbrew pierwszym 
skojarzeniom) jest niezwy-
kle barwna. Odnajdziemy 
tam zarówno motywy folk, 
eleganckie, skrzące kre-
acje wieczorowe, szlachetne 
i klasyczne zestawienia bieli 
i czerni. Nie brak jest odnie-

sień do sytuacji codziennych 
czy też znanych osób. Myślę, 
że ta wystawa jest punk-
tem obowiązkowym każdej 
trendsetterki. Może ona za-
inspirować zarówno osoby, 
które zawodowo zajmują się 
projektowaniem mody jak 
i każdą kobietę, która lubi 
„poeksperymentować ze 
swoją szafą”. Serdecznie po-
lecam. 

 v Ewa Wołoszyn
ewart.woloszyn@gmail.com

MODNA I JUŻ!
To, że moda może być sztuką chyba nie muszę przekonywać nikogo, 
a zwłaszcza kobiet. Dzisiaj mamy w Polsce nieograniczone możliwości 
dotyczące mody. Kolorowe magazyny, programy telewizyjne dotyczące 
mody i stylizacji, Internet pełen modowych blogów. W sklepach dostęp-
ne są znane marki odzieżowe, nawet te z najwyższej półki. To, czego 
nie możemy dostać w galeriach handlowych wystarczy zamówić przez internet. Dla 
tych, których nie stać na drogie marki, powstało wiele tzw. sieciówek, w których 
można za przystępną cenę zaopatrzyć się w ubrania zgodne z panującymi trendami.
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Mapy do celów projektowych
w skali 1:500
Tyczenie budynków
Obsługa budowy
Inwentaryzacje powykonawcze:
     budynków, wody, kanalizacji,
     gazu, energii NN
Dokumentacja do celów prawnych

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

WWW.OGRODZENIAKIECA.PLWWW.OGRODZENIAKIECA.PL

PPHU SIAT-METAL
TRZYCIĄŻ 109 ogrodzeniakieca@gmail.com

coli888@op.pl    

OLKUSZ, 
ul. 20-tu Straconych 1
(obok DPD) od 16.02.15 r.

tel. 790 792 490
      506 378 033

OLKUSZ, 
ul. 20-tu Straconych 1
(obok DPD) od 16.02.15 r.

tel. 790 792 490
      506 378 033 SZYBKI CZAS REALIZACJI !SZYBKI CZAS REALIZACJI !

Trzyciąż 109
(Magazyn Podchybie 16)

Trzyciąż 109
(Magazyn Podchybie 16)

tel. 790 792 495 
      509 680 171
tel. 790 792 495 
      509 680 171

Zapraszamy do naszych punktów handlowychZapraszamy do naszych punktów handlowych

SIAT-METAL   DARIUSZ KIECA
PRODUKCJA, SPRZEDAŻ, MONTAŻ OGRODZEŃ

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

Warte uwagi są argumenty podno-
szone przez organ w czasie postepo-
wania, które Sąd nie uznał za wła-
ściwe. Po pierwsze kwestionowano 
konieczność udzielanie żądanych 
informacji, bowiem wniosek obar-
czony był brakami, a to nie zawierał 
pełnego imienia i nazwiska oraz 
adresu korespondencyjnego wnio-
skodawcy. Kolejnym brakiem była 
niewłaściwa forma (e-mail). Woje-
wódzki Sąd Administracyjny w Kra-
kowie uznał, „(…) w ustawie o dostę-
pie do informacji publicznej brak jest 
wskazania jakichkolwiek wymagań 
formalnych wniosku (poza utrwa-
leniem go w formie pisemnej). Za 
wniosek pisemny uznawać należy 
również przesłanie zapytania pocztą 
elektroniczną i to nawet, gdy do jego 
autoryzacji nie zostanie użyty podpis 
elektroniczny. Pogląd ten uzasadnio-
ny jest brakiem konieczności pełne-
go zidentyfikowania wnioskodawcy, 
który żądając informacji publicznej, 
nie musi wykazać się jakimkolwiek 
interesem prawnym lub faktycznym 
(…)”. 

Tak więc, wniosek o udostepnienie 
informacji publicznej nie musi speł-
niać szczególnych wymogów for-
malnych, nie wymaga dokładnego 
zidentyfikowania wnioskodawcy, 
wystarczy wskazanie zakresu żąda-

nych informacji oraz sposobu ich 
dostarczenia do zainteresowanego.   

Ustawa o dostępie do informacji 
publicznej, reguluje istotną proble-
matykę możliwości uzyskania inte-
resujących nas danych, o ile miesz-
czą się one w zakresie informacji 
publicznej. Oto kilka przykładów 
rozumienia tego pojęcia. Korespon-
dencja pomiędzy dyrektorem szkoły, 
a radą rodziców, której treścią jest 
wniosek o interwencję w sprawie jed-
nego z nauczycieli mieści się w tym 
obszarze, a jej treść winna być udo-
stępniana każdemu, również innemu 
nauczycielowi tej placówki (WSA 
w Krakowie, w wyroku z 7.06.2013r., 
sygn. IISAB/Kr 47/13). Zapowiedź 
dotycząca inwestycji na działkach 
stanowiących drogi także spełnia 
kryteria informacji publicznej, jak 
i decyzje administracyjne, stano-
wiące podstawę do lokalizacji przez 
przedsiębiorstwo sieci energetycznej 
na nieruchomościach innych pod-
miotów (WSA w Warszawie, w wy-
roku z 4.03.2014r., sygn.. IISAB/Wa 
728/13; WSA w Warszawie, w wy-
roku z 4.03.2014r., sygn. IISAB/Wa 
637/13). Uzyskanie wiedzy w zakresie 
przebiegu zatrudnienia i wykształce-
nia strażników Straży Miejskiej było 
rozpatrywane przez sąd, który uznał 

wniosek za zasadny jako dotyczący 
osób pełniących funkcje publicz-
ne (WSA w Szczecinie, w wyroku 
z 7.01.2015r., sygn. IISAB/Sz 127/14). 
Na zakończenie przykład dotyczący 
partii politycznych: treść umowy, 
której zleceniodawcą jest partia po-
lityczna, a dotyczące badań opinii 
oraz jej wyniki, są dokumentami za-
wierającymi informacje dostępne na 
podstawie w/w ustawy (WSA w War-
szawie, wyrok z 15.11.2013r., sygn. 
IISAB/Wa 409/13). 
Reasumując, informacje publiczne 
to szeroki zakres wiadomości, do 
których dostęp ma każdy z nas. Pro-
cedura ich uzyskania, co wymaga 
podkreślenia, jest bardzo uprosz-
czona. Złożenie wniosku winno być 
rozpatrzone niezwłocznie, co do za-
sady, nie później niż 14 dni. Regułą 
jest bezpłatność tego postępowania. 
Adresat wniosku jest związany wska-
zaną formą udostępnienia danych. 
Odmowa podania informacji może 
zostać zaskarżona jak również brak 
odpowiedzi organu tym zakresie.

 v Radca prawny  
Agnieszka Kulig-Gęgotek 

Kancelaria LEGIBUS CONSULTO
kancelaria@legibus-consulto.pl

ul. T. Kościuszki 45/7, 40-048 Katowice
GSM: +48 794 173 444

PORADY PRAWNE 

DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
Z serii ciekawe orzeczenia:  Stan faktyczny: Mieszkaniec pewnej gminy, nie podając swo-
ich danych osobowych, złożył w formie elektronicznej wniosek o udostępnienie informacji 
publicznych, tj. zakresu obowiązków wszystkich pracowników Urzędu Gminy. Z uwagi na brak 
odpowiedzi ze strony organu, wnioskodawca złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyj-
nego skargę na bezczynność tamtejszego Wójta Gminy. 
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, rozpoznający skargę, w orzeczeniu z dnia 7 września 2015r., sygn. 
II SAB/Kr 133/15, uznał że stan bezczynności zaistniał. Na Wójta została nałożona kara grzywny w wysokości 
100 zł oraz zasądzono na rzecz skarżącego kwotę 100 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. W trakcie postępo-
wania sądowego udzielono wnioskodawcy żądanych informacji. 

Radca prawny Agnieszka Kulig-Gęgotek została wyznaczona uchwałami Rady Okręgowej Izby  
Radców Prawnych w Katowicach o numerach: 1837/IX/2015, 1843/IX/2015, z dnia 12.11.2015 r.,  

do udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w miejscowościach: Jaworzno oraz Chrzanów.

Najwyższe miejsca w swoich 
kategoriach uzyskali – Piotr 
Szczepański 4-ty i 7-my Maciej 
Postół w kategorii chłopców, 
7-ma wśród dziewczynek Karo-
lina Stachura, 7 i 8-me miejsca 
w kategorii młodziczek zajęły 
Maja Janik i Zuzanna Kościel-
niak, a w kategorii młodzików 
starszych 3-cim był Krzysztof 
Olszewski.
Były to pierwsze kroki na za-
wodach tych zawodników. Są-
dzimy, że kolejne starty będą 
jeszcze bardziej udane...

MŁODZI ŁUCZNICY W KRAKOWIE
Sezon halowy w Krakowie w dniu 6 lutego rozpoczęli młodzi łucznicy w kategoriach 
młodzików i dzieci. W zawodach wystartowała 10-cio osobowa ekipa Grota Zabierzów 
składająca się głównie z początkujących łuczniczek i łuczników w większości uczniów 
Szkoły Podstawowej w Zabierzowie.
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DOMY / MIESZKANIA NA SPRZEDAŻ
1. Dom	w	Tenczynku.	100	m	kw.	plus	garaż.,	działka	7a.	Cena:	350	tys.	PLN.
2. Dom		w	Tenczynku		60	m	kw.,	działka	7	a	plus	ok.	2	a	udziału	w	drodze.  

Cena:	285	tys.	PLN. 

3.	 Budowa	domu	w	Krzeszowicach,	126	m	kw.	plus	garaż,	na	działce	8	a.	 
Cena	185	tys.	PLN.

4. Komfortowe	mieszkanie	dwupokojowe	o	pow.	55	m	kw.	w	Krzeszowicach.	 
Cena:	290	tys.	PLN. 

5.	 Dom	w	Czułowie.,	150	m	kw.,		działka	15	arów.	Cena:		540	tys.	PLN. 

6.	 Dom	do	remontu	(można	zamieszkać),	w	Jerzmanowicach	pow.	80-90	m	kw.	plus	
budynek	gospodarczy,	działka	5	a.	Nowa	cena:	145	tys.	PLN. 

7.	 Dom	w	Kochanowie	-	438	m	kw	plus	garaż	dwustanowiskowy,	działka	44	a.	Pod	działal-
ność	agroturystyczną,	medyczną,	rehabilitacyjną,	jak	i	prywatnie.	Cena:	1,5	mln	PLN. 

8.	 Dom		w	Beskidzie	Niskim,	240	m	kw,		działka	20		a.	Pod		działalność		agroturytyczną		
jak		i	prywatnie.	Cena:	390	tys.	PLN. 
 

9.	 Komfortowe	mieszkanie	o	pow.	55	m	kw	w	Krzeszowicach.	Cena:	290	tys.	PLN 

10.	 Kamienica	w	centrum	Olkusza.	Na	dole	dwa	lokale	użytkowe,	na	górze	–	powierzch-
nia	mieszkalna.	Cena:	660	tys.	PLN. 

DZIAŁKI NA SPRZEDAŻ
11. Widokowa	działka	budowlano-rolna	o	pow.	63	a,	z	czego	17	a	to	działka	budowlana	

(M1U),	w	Żbiku,	m.	Krzeszowice.	Działka	o	kształcie	foremnego	prostokąta.	 
Cena:	189	tys.	PLN.

12. Widokowa	działka	budowlana	34	a	(plus	udział	w	drodze)	w	Krzeszowicach.	 
Cena:	204	tys.	PLN.

13.	 Działka	budowlana	26	a	w	Krzeszowicach.	Cena:	210	tys.	PLN.
14. Działka	budowlana	48	a	w	Krzeszowicach	48	a.	Cena:	230	tys.	PLN.
15.	 Dla	Dewelopera	i	nie	tylko.	Działka	budowlano-usługowa	o	pow.	2,34	ha	w	centrum	

Krzeszowic.	Działka	ze	wszystkimi	mediami	włącznie	z	kanalizacją.	Bardzo	dobra	
lokalizacja	pod	różnego	rodzaju	inwestycje:	zabudowa	jednorodzinna,	lokal	
usługowo-handlowy	i	inne.	Jest	możliwość	zakupu	mniejszej	działki:	85	a,	81	a	lub	
67	a.	Cena:	3	mln	PLN.

16.	 Działka	budowlano-usługowa	o	pow.	67,4	a	w	centrum	Krzeszowic.	Cena:	945	tys.	PLN.
17.	 Działka	budowlano-usługowa	o	pow.	85,6	a	w	centrum	Krzeszowic.	Cena:	1,19	mln	PLN.
18.	 Działka	budowlano-usługowa	o	pow.	81,6	a	w	centrum	Krzeszowic.	Cena:	1,13	mln	PLN. 

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

25.	 Działka	budowlana	8	a	w	Tenczynku.	Cena:	93	tys.	PLN.
26.	 Działka	budowlana	25	a	w	Tenczynku.	Dobra	cena:	169	tys.	PLN. 

27.	 Działka	budowlana	15,8	a	w	Sance	pod	zabudowę	jedno	lub	wielorodzinną.	W	
okolicy	działki	znajduje	się	las	(300m).	Cena:	169	tys.	PLN. 

28.	 Widokowa	działka	budowlana	ok.	17	a	w	Nowej	Górze.	Cena:	129	tys.	PLN.	 
Jest	możliwość	zakupu	działki	ze	stodołą,	która	może	w	przyszłości	pełnić	rolę	
garażu	oraz	dodatkowymi	3	a	działki. 

29.	 Kilka	działek	rolnych	oraz	Zieleni	Nieurządzonej	w	Nawojowej	Górze	o	łącznej	pow.	
1,95	ha.	Numery	działek:	1491,	1494,	1496,	1503,	1520,	1525/2,	1525/4,	1527/2,	
1534,	1535,	1545,	1560.	Na	jednej	z	nich	znajduje	się	ponad	100	drzew	(brzoza,	
olsza),	wysokości	ok.	10	m.	Do	sprzedania	tylko	całość.	Cena:	110	tys.	PLN. 

30.	 Działka	budowlana	28	a	w	Miękini	gm.	Krzeszowice.	Umowa	na	wyłączność.	Cena:	
154	tys.	PLN 

31.	 Działka	budowlana	10	a	w	Woli	Filipowskiej	gm.	Krzeszowice.	Umowa	na	
wyłączność.	Cena:	84	tys.	PLN.

32.	 Pięknie	położone	działki	budowlane	po	7	a	każda	plus	udział	w	drodze	w	Balicach.	
Działki	są	na	etapie	podziału	oraz	podłączania	mediów.	 
Cena:	149	tys.	PLN	(podana	cena	dotyczy	jednej	działki). 

33.	 Działka	budowlana	10	a	w	Bolechowicach.	Cena:	199	tys.	PLN. 

34.	 Widokowa	działka	budowlana	19	a	w	Szczyglicach	(jest	możliwość	wydzielenia	
mniejszej	działki).	Cena:	342	tys.	PLN.

35.	 Widokowa	działka	budowlana	10	a	w	Zelkowie.	Cena:	193	tys.	PLN.
36.	 Działka	budowlana		10	a	w	Burowie,	3	km	od	Zabierzowie,	2	km	od	Balic.	 

Cena:	215	tys.	PLN.
37.	 Działka	budowlana	17	a	w	Karniowicach.	Cena:	294	tys.	PLN. 

38.	 Działka	budowlana	20	a	w	Brzezince,	gm.	Zabierzów.	Cena:	185	tys.	PLN. 

39.	 Działka	budowlana	12	a	w	Więckowicach.	Cena:	264	tys.	PLN.
40.	 Działka	budowlana	8	a	w	Więckowicach.	Cena:	184	tys.	PLN. 

41. Działka	budowlana	20	a	w	Kobylanach/Więckowicach.	Cena:	292	tys.	PLN.
42. Działka	budowlana	7	a	w	Kobylanach.	Cena:	170	tys.	PLN.
43.	 Działka	budowlana	20	a	w	Kobylanach.	Cena:	420	tys.	PLN.
44. Działka	budowlana	28	a	w	Kobylanach.	Cena:	440	tys.	PLN. 

45.	 Widokowa	działka	budowlana	ok.	10	a	w	Pękowicach	(gm.	Zielonki).	 
Nowa	cena:	120	tys.	PLN. 

46.	 Działka	budowlana	15	a	w	Białym	Kościele.	Cena:	160	tys.	PLN. 
Możliwość	dokupienia	sąsiednich	terenów	rolnych	1-2	Ha		 
w	cenie	1	tys	PLN/ar.	 

47.	 Działka	budowlana	11	a	w	Jeziorzanach.	Cena:	107	tys.	PLN. 

48.	 Widokowa	działka	budowlana	19	a	w	Mnikowie.	Cena:	190	tys.	PLN.
49.	 Trzy	działki	budowlane,	po	10	a	każda,	położone	między	miejscowościami	Liszki	i	

Piekary.	Cena	każdej	z	działek:	130	tys.	PLN. 

50.	 Widokowa	działka	budowlana	23	a	w	Nieporazie	(gm.	Alwernia).	Cena:	88	tys.	PLN. 

51.	 Działka	rekreacyjna	35	a	ze	skałą,	Jerzmanowice.	Cena:	120	tys.	PLN.

52.	 Działka	rolna	widokowa	50-60	a	(do	uzgodnienia)	ze	skałą	lub	bez.	Położona	w	
pobliżu	Restauracji	Chochołowy	Dwór.	Cena:	105	tys.	PLN. 

53.	 Dwie	działki	rolne	w	Racławicach.	Jedna	działka	nr	28	i	pow.	62	a,	ma	szerokość	ok.	
16	m,	druga	nr	51/1	i	pow.	94	a	ma	szerokość	ponad	30	m.	Mniejsza	działka	jest	w	
pobliżu	pól	golfowych	w	Paczółtowicach.	Jest	możliwość	zakupu	każdej	działki	z	
osobna.	Cena:	1500	PLN/1	ar. 

54.	 Działka	rolna	2,48	ha	w	Białym	Kościele.	Możliwość	dokupienia	działki	przylegają-
cej	o	pow.	16	a	-	MNU1,	czyli	budowlano	-	usługowej.	Cena:	255	tys.	PLN. 

55.	 Działka	budowlana	10	a	w	Woli	Batorskiej.	Cena:	103	tys.	PLN. 

.
DZIAŁKI KOMERCYJNE NA SPRZEDAŻ

56.	 Działka	usługowo-budowlana	o	pow.	2,34	ha	w	centrum	Krzeszowic.	Jest	
możliwość	zakupu	mniejszej	działki:	85	a,	81	a	lub	67	a.	Cena:	3	mln	PLN.

57.	 Działka	usługowa-budowlana	o	pow.	67,4	a	w	centrum	Krzeszowic.	Cena:	945	tys.	PLN.
58.	 Działka	usługowo-budowlana	o	pow.	85,6	a	w	centrum	Krzeszowic.	Cena:	1,19	mln	PLN.
59.	 Działka	usługowo-budowlana	o	pow.	81,6	a	w	centrum	Krzeszowic.	Cena:	1,13	mln	PLN. 

60.	 Trzy	piękne,	widokowe	działki	usługowo	-	budowlane:	2	x	15	a	oraz	20	a	w	
Kochanowie,	gm.	Zabierzów	(M1U).	Media:	kanalizacja,	gaz,	woda	na	działce,	
prąd	na	działce	sąsiedniej.	Dojazd	do	działek	drogą	asfaltową,	gminną.	Miejsce	
bardzo	dobrze	powiązane	komunikacyjnie.	Cena:	240	tys.	PLN	(podana	cena	
dotyczy	działki	15	a).

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

62.	 Działka	usługowo	-	budowlana,	7,5	a.	w	Kochanowie	gm.	Zabierzów	(M1U).	 
Cena:	158	tys.	PLN. 
 
 

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

64.	Działka	1,48		Ha,	użytkowanie	wieczyste,	przeznaczenie	–	przemysł.	Budynek	
magazynowo-usługowy	o	pow.	1710	m	kw.	Działka	znajduje	się	w	północno-
-wschodniej	części	Krakowa.

65.	 Działka	o	przeznaczeniu	przemysłowym	2,97	ha. 	Stacja	trafo	z	możliwością	
podpięcia.	Plan	zagospodarowania	przestrzennego	w	studium,	WZ	na	
istniejącą	halę,	oznaczone	jako:	UP/UC/P	–	tereny	o	przeważającej	funkcji	
usług	komercyjnych,	publicznych		i	przemysłu.	Działka	znajduje	się	w	
północno-wschodniej	części	Krakowa.

66.	Działka	budowlano-usługowa	64	a	w	Zabierzowie.	Dojazd	dla	TIR.	Możliwość	
podziału	terenu	na	mniejsze	działki	oraz	prowadzenie	działalności	usługowej,	
magazynowej	itp.	Cena:	880	tys.	PLN.

DZIAŁKI KOMERCYJNE DO WYNAJĘCIA 
67.	 Działka	komercyjna	17	a	w	Młoszowej	gm.	Trzebinia,	bezpośrednio	przy	drodze	

krajowej	nr	74	(Chrzanów	-	Kraków).	Na	działce	znajduje	się	nieduży	budynek,	
pełniący	rolę	biura,	pomieszczeń	socjalnych.	Cena:	2500	PLN/m-c. 

DOMY/MIESZKANIA DO WYNAJĘCIA
68.	 Nowy	pokój	z	łazienką,	wspólna	kuchni,	ok.	25	m	kw,	w	domu	Morawicy,	gm.	Liszki.	

Bardzo	dobre	warunki,	miejsce	parkingowe.	W	pokoju	znajduje	się	łazienka	tylko	do	
dyspozycji	lokatora.	Pokój	z	przeznaczeniem	dla	jednej	osoby,	przy	dwóch	osobach	
-	warunki	najmu	do	negocjacji.	Cena	ze	wszystkimi	mediami	i	ogrzewaniem	w	okresie	
grzewczym.	Kaucja	w	wysokości	jednomiesięcznego	czynszu.	Cena:	700	PLN/	m-c.

69.	 Pokój	w	domu,	umeblowany.	Wspólna	łazienka	i	kuchnia	ze	starszą	Panią	-	sympatyczną	
osobą,	która	często	wyjeżdża.	Duża,	ogrodzona	działka,	garaż.	Możliwość	parkowania	
auta.	Nieopodal	stacja	PKP,	linia	Kraków	-	Chrzanów.	Cena:	600	PLN	z	mediami	i	
ogrzewaniem.

70.	 Dom	ok	80	m	kw.	w	Filipowicach.	2	pokoje,	kuchnia,	łazienka,	można	również	korzystać	
z	tzw.	przyziemia	-	taka	sama	powierzchnia	(2	pokoje,	łazienka).	 
Dom	z	lat	50/60	tych,	ogrzewanie	węglowe,	centralne.	Cena:	800	PLN/m-c.

71.	 Osobne	dwa	pokoje	z	mediami	i	ogrzewaniem	w	domu	w	Bolechowicach.	 
Cena:	600	PLN/m-c	-	jednoosobowy,	800	PLN/m-c	dwuosobowy.

72.	 Mieszkanie	w	Nawojowej	Górze	ok.	40	m	kw.	Opcjonalnie	do	wynajęcia	dodatkowo	
pomieszczenie	ok.	15	m	kw.	Cena	najmu:	500	PLN/m-c.

DLA PRACOWNIKÓW
73.	 Mieszkanie	3-pokojowe	w	domu	na	noclegi	pracownicze	dla	10	osób.	Jest	możliwość	

wynajęcia	dla	3,4,5	osób	-	jednego	lub	dwóch	pokoi.	Dwie	kuchnie,	dwie	łazienki.	Bardzo	
dobre	warunki	dla	pracowników.	Blisko	drogi	głównej.	Cena	z	mediami	i	ogrzewaniem.	
Kompletne	wyposażenie,	z	pościelami,	wyposażeniem	kuchni	itp.		Cena	360	PLN	/	m-c	
(dotyczy	opłaty	za	1	osobę	na	miesiąc).

74.	 Dwa	osobne	mieszkania	w	domu	dla	max	10	pracowników	w	Wielkiej	Wsi.	 
Cena:	600	PLN/1	osobę/m-c.

75.	 Dom	dla	pracowników	w	Kryspinowie,	200	m	kw.,	5	pokoi.	Cena	2000	PLN/m-c.

76.	 Dom	dla	6	-	8	pracowników	(max	12	osób)	w	Ściejowicach.	Kaucja	w	wysokości	
jednomiesięcznego	czynszu.	Cena:	2000	PLN/m-c.

77.	 Pokój	3-osobowy	dla	pracowników	w	Krzeszowicach	wspólne	2	łazienki,	2	kuchnie.	Cena	
z	mediami,	pościelami:	1,1	tys.	PLN/m-c.

78.	 Pokoje	dla	15	osób	w	Krzesowicach	z	mediami.	Cena	do	uzgodnienia. 

 
LOKALE DO WYNAJĘCIA

79.	 Lokal	usługowo-biurowy	w	Krzeszowicach,	ok.	75	m	kw.	Kaucja	w	wysokości	 
2	tys.	PLN.	Cena:	1000	PLN	netto/m-c. 

80.	 Lokal	w	Nawojowej	Górze	ok.	40	m	kw.	Opcjonalnie	do	wynajęcia	dodatkowo	
pomieszczenie	ok.	15	m	kw.	Cena:	500	PLN/m-c. 

HALE DO WYNAJĘCIA
81.	 Hala	370	m.	kw.	w	okolicach	Krzeszowic.	Cena:	3,7	tys.	netto/m-c.

Prosimy o zgłaszanie domów, części domów,  
pokoi do wynajęcia, oraz domów, mieszkań i działek na sprzedaż. 

tel.: 796 351 499

Siedziba biura: 
Krzeszowice, ul. Legionów Polskich 1  

(budynek „Pasaż TP”)
email: biuro@gwarek-nieruchomosci.pl

tel.: 796 351 499

ZAPRASZAMY NA STRONĘ: 

www.gwarek-nieruchomosci.pl

DO WYNAJĘCIA

Dla pracowników:  
pokój 6-osobowy w Krzeszowicach 
Cena z mediami, ogrzewaniem w okresie zimo-
wym. Bardzo dobre warunki: dwie kuchnia, dwie 
łazienki, zmieniana pościel, wyposażenie kuchni, 
grill do dyspozycji. 

Cena: 2160 PLN/m-c

Działka budowlana  
25 a w Tenczynku.

Media: woda, kanalizacja, prąd w drodze przy 
działce, gaz na zabudowanej działce obok. Dojazd 
drogą asfaltową, gminną. Umowa na wyłączność. 

Cena: 169 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA

Dwa osobne pokoje  
w domu w Bolechowicach 

Cena:  
Pokój jednoosobowy: 600 PLN/m-c,  
pokój dwuosobowy: 800 PLN/m-c. 

DO WYNAJĘCIADO SPRZEDANIA

Przepiękna i ostatnia w ciągu 
budowlanym działka budowlana  
28 a w Miękini gm. Krzeszowice. 

Ostatnia w ciągu budowlanym, więc od strony prze-
pięknych widoków na zalesione wzgórze, nikt się nie 
wybuduje. Media: woda, kanalizacja, prąd i gaz na 
zabudowanej działce obok. Dojazd drogą asfaltową, 
gminną, a ostatnie ok 50 m drogą szutrową. Atutem 
działki jest bliskość lasu i nietuzinkowe widoki.  

Cena: 154 tys. PLN. 

Pokój w domu w Woli Filipowskiej 
Umeblowany, wspólna łazienka i kuchnia ze starszą 
Panią - sympatyczną osobą, która często wyjeż-
dża. Duża, ogrodzona działka, garaż. Możliwość 
parkowania auta. Miejsce zaciszne, choć bardzo 
dobrze skomunikowane, nieopodal stacja PKP, 
linia Kraków - Chrzanów. W cenie zawarte są media 
oraz ogrzewanie w okresie grzewczym za miesiąc. 

Cena: 600 PLN.   

DO WYNAJĘCIA
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WYDARZENIA KULTURALNE, IMPREZY, SPOTKANIA

CHRZANÓW

Kino "Sztuka" w Chrzanowie zaprasza
„PLANETA SINGLI”

• 13-14.02  godz. 17.00, 20.00 • 15.02  godz. 20.00 • 16-18.02  godz. 17.00, 20.00 •
• 19-21.02  godz. 20.00 • 22.02 kino nieczynne • 23-26.02  godz. 20.00 • 28.02  godz. 20.10 •

• 29.02-03.03  godz. 20.00 •
reżyseria: Mitja Okorn; czas trwania: 136 min.; gatunek: komedia romantyczna; prod. Polska, 12 lat

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

„ZWIERZOGRÓD” PREMIERA 2D/3D [dubbing PL]
• 19-21.02  godz. 15.30 (2D), 17.45 (3D) • 22.02 kino nieczynne • 23-26.02  godz. 15.30 (2D), 17.45 (3D) •

• 27.02  godz. 9.00 (2D). 11.00 (3D), 13.00 (2D) • 28.02 godz. 13.15 (2D), 15.30 (3D) •
• 29.02-03.03  godz. 15.30 (3D), 17.45 (2D) •

reżyseria: B. Howard, R. Moore; czas trwania: 109 min.; gatunek: animacja/komedia/przygodowy prod. USA, b/o
Cena biletu 2D: Piątek - Niedziela: norm. 15,00 zł, ulg. 13,00 zł. Poniedziałek - Czwartek: 13,00 zł.

Poniedziałek - Niedziela: 12 zł (bilet rodzinny - min. 5 osób)
Cena biletu 3D: Piątek - Niedziela: norm. 20,00 zł, ulg. 17,00 zł. Poniedziałek - Czwartek: 17,00 zł.

„CZAS PRÓBY”
• 28.02  godz. 17.40 • 

reżyseria: Craig Gillespie; czas trwania:  117 min.; gatunek:  thriller; prod. USA, 15 lat
Cena biletu: norm. 15,00 zł, ulg. 13,00 zł; 12 zł (bilet rodzinny - min. 5 osób)

Cykl: Gorrąąąca Sztuka 

TRZEBINIAKRZESZOWICE

Kino "Sokół" w Trzebini zaprasza

„PITBULL. NOWE PORZĄDKI” 
• 11.02 - 20:00 •

czas trwania: 136 min, sensacyjny, Polska. 
Bilety: cały - 14 zł, ulgowy - 12 zł

„MISIEK W NOWYM JORKU”	[DUBB.PL]
• 11.02, 12.02 - 16:00 • 14.02- 15:00 • 16.02, 17.02, 18.02 - 17:00 •

czas trwania: 90 min, animowany, USA
Bilety: cały - 14 zł, ulgowy - 12 zł.

„LAS SAMOBÓJCÓW” (NAPISY	PL)
• 11.02 - 18:00 •

czas trwania: 90 min, horror, USA
Bilety: cały - 14 zł, ulgowy - 12 zł

„PLANETA SINGLI”
• 12.02 - 18:00, 20:30 • 13.02- 20:00 • 14.02 - 17:30, 20:15 •

• 16.02, 17.02, 18.02, 21.02 - 19:30 • 19.02, 20.02, 23.02, 24.02, 25.02 - 20:15 •
czas trwania: 136 min, komedia romantyczna, Polska

Bilety: cały - 14 zł, ulgowy - 12 zł, 14.02 - wszystkie bilety po 12 zł.

PREMIERA:	„ZWIERZOGRÓD” (DUBB.PL)
• 19.02, 23.02, 25.02 - 2D 15:45, 3D 18:00 • 20.02, 24.02 - 3D 15:45, 2D 18:00 •

• 21.02 - 2D 15:00, 3D 17:15 •
czas trwania: 108min, animowany/komedia, USA

Bilety: cały 3D - 20 zł, ulgowy 3D - 17 zł, cały 2D - 14 zł, ulgowy 2D - 12 zł.

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

WALENTYNKOWY SPEKTAKL KOMEDIOWY „WSZYSTKO O KOBIETACH”
Teatr Ludowy w Krakowie zaprasza do Chrzanowa na walentynkowy spektakl komediowy „Wszystko o 
kobietach”. Miejsce: sala teatralna MOKSiR. Termin: 12 lutego 2016 r. godz. 19.00. Bilety w cenie 60 zł 
(parter), 50 zł (balkon) do nabycia w Informacji MOKSiR (32 6233086 wew. 53)

SPEKTAKL „SINGLE PO JAPOŃSKU”
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie zaprasza 22 lutego na spektakl „Single po 
japońsku”. Początek o godz. 19.00. Miejsce: sala teatralna MOKSiR. Cena biletu 65 zł (parter), 55 zł (balkon). 
Bilety dostępne w Informacji MOKSiR (32 6233086 wew. 53) oraz na www.kupbilecik.pl.

KONCERT WIEDEŃSKI
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie zaprasza 27 lutego 2016 o godzinie 18.00 (sala 
teatralna MOKSiR) na Koncert Wiedeński. Bilety w cenie 60 zł dostępne w
Informacji MOKSiR (32 6233086 wew. 53) oraz online: www.kupbilecik.pl, www.ebilet.pl, www.eventim.
pl oraz w sieciach: Empik, Media Markt i Media Expert.

KONCERT LAO CHE
4 marca 2016 r. o godz. 19.00 w sali teatralnej MOKSiR wystąpi zespół LAO CHE w ramach trasy promującej 
najnowszy album zespołu. Bilety już w sprzedaży online (http://www.kupbilecik.pl/impreza-9436-lao.
che.chrzanow.html) lub rezerwacja w  Informacji MOKSiR (32 6233086 wew. 53).

SPEKTAKL „WSZYSTKO PRZEZ JUDASZA”
 Nie masz pomysłu na prezent z okazji Dnia Kobiet? Kup bilety na spektakl „Wszystko przez Judasza”. Tę 
komedię w znakomitej obsadzie można zobaczyć  w (sala teatralna) MOKSiR-ze w Chrzanowie już 8 marca 
o godz. 18.00. Bilety w cenie 50 lub 60 zł do nabycia w Informacji MOKSiR (32 6233086 wew.53). 

SPEKTAKL KOMEDIOWY PT „KIEDY KOTA NIE MA”
Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chrzanowie serdecznie zaprasza na spektakl komediowy pt 
„KIEDY KOTA NIE MA”. 9 kwietnia (sala teatralna MOKSiR) o godz. 20.00. Bilety w cenie: 50 zł, 65 zł, 70 zł 
do nabycia w Informacji MOKSiR (32 6233086) 

RETRANSMISJE/SPEKTAKLE - SEZON ARTYSTYCZNY 2016:
•	 „STRATEGIA GOŁYCH KAWALERÓW” retransmisja spektaklu teatralnego z National Theatre 

14.02 seans o godz. 13.00 czas trwania: 170 minut
•	 „NIEBEZPIECZNE ZWIĄZKI” retransmisja spektaklu teatralnego z National Theatre 

13.03 seans o godz. 13.00; czas trwania: 210 minut
•	 „JAK WAM SIĘ PODOBA” retransmisja spektaklu teatralnego z National Theatre 

1.04 seans o godz 19.00; czas trwania: 240 minut
•	 „WIDOK Z MOSTU” retransmisja spektaklu teatralnego z National Theatre 

1.05 seans o godz. 14.00; czas trwania: 140 minut
•	 „AUDIENCJA” retransmisja spektaklu teatralnego z National Theatre 

11.06 seans o godz. 14.00; czas trwania: 175 minut
Cena biletu: 30 zł (normalny), 25 zł (ulgowy), 20 zł (szkoły/grupy).
Karnet (5 spektakli): 100 zł [obowiązuje na retransmisje z National Theatre/w ramach cyklu NT Live w 
okresie od lutego do czerwca 2016]. Karnety dostępne w kasie kina oraz Informacji MOKSiR.

Komedia romantyczna „Planeta singli” oraz retransmisja spektaklu teatralnego „Strategia gołych 
kawalerów” to propozycja chrzanowskiego kina Sztuka na tegoroczne walentynki. Bilety już w sprzedaży.

Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach
Galeria w Pałacu Vauxhall

zaprasza na walentynkowy koncert

MIŁOŚĆ NIE JEDNO MA IMIĘ
wystąpią: Joanna Wolańska - sopran; 

Jan Wolański - baryton; 
Franciszek Klimek - poeta

12 lutego, piątek, godz. 19.00
Walentynkowy koncert „Miłość nie jedno ma 
imię”, skierowany jest zwłaszcza do miłośników 
operetki, musicali oraz…kotów. Wystąpi Jan Wo-
lański, baryton, z urodzenia…krzeszowiczanin!, 
solista Opery Narodowej i Zespołu Pieśni i Tańca 
„Śląsk” wraz z Joanną Wolańską, sopran oraz 
Franciszkiem Klimkiem – muzykiem i poetą, 
znanym zwłaszcza z pięknych wierszy, także 
miłosnych o…kotach. Napisał ich ponad 200! 
Zapowiada się lekki, żartobliwy wieczór, pełen 
największych przebojów muzycznych. Bilety w cenie 25 złotych – do nabycia w Galerii
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Wielka Wieś, Wierzchowie (Gmina Wielka Wieś), Aleksandrowice, Balice, Bolechowice, Brzezie, Brzezinka, Brzoskwinia, Burów, Karniowice, Kleszczów, Kobylany, Kochanów, Młynka, Niegoszowice, 
Nielepice, Pisary, Radwanowice, Rudawa, Rząska, Szczyglice, Ujazd, Więckowice, Zabierzów, Zelków (Gmina Zabierzów) - w instytucjach użyteczności publicznej, firmach oraz sklepach.
"Gwarek Małopolski" współpracuje z "Gwarkiem Olkuskim", bezpłatnym dwutygodnikiem informacyjno-reklamowym, kolportowanym w Powiecie Olkuskim na obszarze miast i gmin: Bukowno, Bolesław, 
Klucze, Olkusz, Trzyciąż i Wolbrom.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń. Redakcja nie zawsze zgadza się z poglądami wyrażanymi na łamach "Gwarka Małopolskiego". Redakcja odmówi opublikowania 
ogłoszeń lub reklam sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego (dobrymi obyczajami).  Redakcja zastrzega sobie prawo odmówienia zamieszczenia ogłoszenia lub reklamy, jeżeli 
ich treść lub forma są sprzeczne z linią programową lub charakterem tytułu. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania tekstów oraz zmian ich tytułów. Opracowanie graficzne ogłoszeń jest własnością 
Wydawcy i nie może być powielane oraz wykorzystywane w całości lub w części bez jego zgody.

KOTŁY
PIECE C.O.

PRODUCENT TRACZ

Osiek 34, tel. 32 642 73 97

www.kotlyosiek.pl

1 m - 1650 zł
1,2 m - 1800 zł
1,4 m - 2050 zł
1,7 m - 2200 zł

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

blacha 6 mm,
atest,

gwarancja

KOCIOŁ DWUPALENISKOWY
Z PODAJNIKIEM

1,8 m - 6400 zł 2,5 m - 6700 zł

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

FUNDACJA CZŁOWIEK DLA ZWIERZĄT  
POSZUKUJE DOMÓW DLA SWOICH PODOPIECZNYCH:

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

Fundacja Człowiek Dla Zwierząt poszukuje 
odpowiedzialnego domu dla młodej suczki, 
która dostała imię Bisia. Suczka jest śred-
niej wielkości, ma ok. 2 lata, waży ok. 25 
kg. W stosunku do ludzi jest bardzo ser-
deczna, łagodna i przyjazna. Lubi psy, ale 
z suczkami nie zawsze się zgadza. Potrafi 
chodzić na smyczy i zachowywać czystość. 
Jest bardzo karna i posłuszna. To mądry, 
inteligentny psiak. Biśka została odpchlona, 
odrobaczona i zaszczepiona na wściekliznę 
i choroby zakaźne, a także wysterylizowana 
i zaczipowana.

Tel. 534 884 174

Fundacja Człowiek Dla Zwierząt poszu-
kuje troskliwego kochającego domu dla 
4-miesięcznego malutkiego szczeniaczka 
o  imieniu Krasnal. Krasnal został znale-
ziony w Nowy Rok. Siedział zmarznięty 
i przestraszony pod blokiem w  jednym 
z podkrakowskich miasteczek. Na szczęście 
osoba o wielkim sercu udzieliła mu pomocy 
i powierzyła pod opiekę naszej fundacji. 
Maluszek jest bardzo kontaktowy i  rezo-
lutny. Będzie docelowo małym psiakiem
Jest przyzwyczajony do innych psów. Jest 
odpchlony, odrobaczony i zaszczepiony.
Warunkiem adopcji jest podpisanie umowy 
adopcyjnej.

Tel. 534 884 174

Tobiasz ma około 5 lat. Jest dumnym, pięknym 
owczarkiem niemieckim o długiej sierści. W 
maju 2015 prawdopodobnie komuś uciekł i trafił 
do jednego ze schronisk z paskudnie złamaną 
tylną łapą. Tam pokazał, że nie łatwo nawiązuje 
z ludźmi nowe przyjaźnie, a na szacunek u niego 
trzeba sobie zasłużyć. Przez 10 dni zastanawiano 
się, co z nim dalej począć. Znalazły się jednak 
osoby, dla których przypięta już łatka agresyw-
nego psa nie miała większego znaczenia. Łapę 
poskładano w jednej z krakowskich klinik, po 
czym trafił do przytuliska Fundacji Człowiek 
Dla Zwierząt. Opiekunka poznając go z czasem 
stwierdziła, że pod maską twardziela kryje się 
dobre wrażliwe psisko czasem spanikowane, 
ale odpowiednio prowadzone przez pewnego 
siebie opiekuna może być wiernym towarzyszem 
i przyjacielem. Zaskoczyła nas łatwość uczenia 
się i przyswajania podstawowych komend. Wie-
my również, że w kontaktach z innymi psami na 
prowokację odpowiada agresją i raczej nie nadaje 
się na psa rodzinnego, ale właśnie dlatego szu-
kamy mu doświadczonego opiekuna, miłośnika 
rasy... Tobiasz jest odrobaczony, wykastrowany i 
zaszczepiony na choroby zakaźne i wściekliznę..

Kontakt: 783 553 197

BISIA KRASNAL
TOBIASZ

Zapraszamy na XI Mistrzostwa Gminy Wielka Wieś w narciarstwie alpejskim
20 lutego 2016 r. na stoku Ośrodka Narciarskiego w Kluszkowcach odbędą się  

XI Otwarte Indywidualne Mistrzostwa Gminy Wielka Wieś  
w Narciarstwie Alpejskim o Puchar Wójta Gminy Wielka Wieś.

W zawodach mogą wziąć udział dzieci i młodzież  
oraz osoby dorosłe zamieszkałe lub związane z gminą Wielka Wieś.

Zgłoszenia imienne (z podaniem rocznika/klasy, nr pesel oraz adresu zamieszkania i nr telefonu)  
przyjmowane będą  mailowo na adres: spbeka@poczta.fm lub telefonicznie: 12 419-10-16  

od 1 lutego 2016 r.  do 15 lutego 2016 r.
Serdecznie zapraszamy!

HURTOWNIA
OPON CIĘŻAROWYCH, 

ROLNICZYCH, PRZEMYSŁOWYCH

HURTOWNIA
OPON CIĘŻAROWYCH, 

ROLNICZYCH, PRZEMYSŁOWYCH

Jesteśmy bezpośrednim importerem opon. 
Sprzedajemy opony marki BELSHINA, 

pochodzenia białoruskiego.
Wysoka jakość w przystępnej cenie. Hurt, detal.

Tenczynek, ul. Krystyny 15 • tel: 600 953 234
email: adrbaran14@gmail.com
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Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania wynosi 12,5%, całkowita kwota kredytu 
(bez kredytowanych kosztów): 59 000 zł, całkowita kwota do zapłaty: 93 995,56 zł, 
oprocentowanie nominalne: 8,99%, całkowity koszt kredytu: 34 995,56 zł (w tym: prowizja: 
6 555,56 zł (10%), odsetki: 28 440 zł), 102 równe, miesięczne raty w wysokości 921,53 zł 
– przykład reprezentatywny. Promocja dotyczy zobowiązań spoza Alior Banku. Z promocji 
wyłączone są m.in. kredyty ratalne, kredyty i pożyczki zabezpieczone hipoteką o kwotach niższych 
niż 10 000 zł oraz karty kredytowe i limity w koncie. Z obniżenia raty mogą skorzystać Klienci, 
którzy spełnią warunki określone w Regulaminie promocji. Ostateczne warunki kredytowania 
zależą od wiarygodności kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu oraz daty płatności pierwszej 
raty. Informacja handlowa wg stanu na 1.02.2016 r.

PRZENIEŚ KREDYT, 
ZYSKAJ PODWÓJNIE
  Mniejsza kwota kredytu – 3% spłacimy 

za Ciebie.
  Miesięczna rata niższa niż suma rat 

przenoszonych kredytów.
  Niskie oprocentowanie – od 8,99%.

 Wysoka maksymalna kwota kredytu – 
do 200 tys. zł.

Zapraszamy:
Krzeszowice, ul. K. Wyki 3,  12 258 98 13 
pn.–pt. 9.00–17.00
Zabierzów, ul. Leśna 2a,  12 282 50 70 
pn.–pt. 9.00–17.00, sob. 9.00–13.00


