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OPTYK OKULISTA
BADANIEWZROKUGRATIS*

DO WYNAJĘCIA 
SKLEP, NOWE BIURA 12 - 42 m2

CHRZANÓW, KRZESZOWICE TANIO
TEL. 604 790 553

PONAD 5 200 PLUSZAKÓW  
BĘDZIE JEŹDZIĆ Z DZIEĆMI W KARETKACH

MASKOTKI IKEA TRAFIŁY DO KRAKOWSKIEGO 
POGOTOWIA RATUNKOWEGO

5 222 pluszaków trafiło do karetek Krakowskiego 
Pogotowia Ratunkowego. Maskotki zebrane w IKEA 
Kraków będą towarzyszyć dzieciom w drodze do 
szpitala, a po zakończeniu leczenia każdy maluch 
zabierze pluszowego przyjaciela do domu.

Więcej na str. 2 

Pedagog z 8-letnim doświadczeniem 
w szkole podstawowej i gimnazjum,

terapeuta, socjoterapeuta oraz coach

SZUKA PRACY
Kontakt: 505 500 633

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

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

DO WYNAJĘCIA MUROWANA HALA 
ok. 500 m. kw., 5 km od 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 wysokość 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 - styropian - płyta oraz pustak MAX. Woda oraz prąd w hali.  
Istnieje możliwość wytyczenia pomieszczeń socjalnych. Wyna-
jem długoterminowy. 

CENA 4,5 PLN netto/m-c.
Kontakt: 796 351 499

DO WYNAJĘCIA

DO SPRZEDANIA 
DZIAŁKA PRZEMYSŁOWA o pow. 53 a 

w gm. Kocmyrzów-Luborzyca 
Działka położona jest przy drodze powiatowej oraz drodze 
gminnej. Kilka km dalej zaczyna się gm. Zielonki. Działka 
otoczona jest działkami rolnymi. Obszar zabudowy: 28%, 
dopuszczalna wysokość zabudowania: 9 m. Możliwość prze-
kwalifikowania na działkę budowlaną. Odległość od Krakowa: 
10 km.

CENA 430 tys. PLN.
Kontakt: 796 351 499

DO SPRZEDANIA 
DZIAŁKA O PRZEZNACZENIU 

PRODUKCJA I USŁUGI o pow. 59 a  
w Węgrzcach Wielkich

Działka ujęta została w Planie Zagospodarowania Przestrzen-
nego jako „produkcja i usługi”. Wszystkie media w działce i 
przy drodze. Możliwość postawienia dużej hali. Szerokość 
działki ok. 32 m. Dojazd drogą asfaltową gminną, dojazd dla 
TIR od strony Nowej Huty. 

CENA 590 tys. PLN.
Kontakt: 796 351 499

DO SPRZEDANIADO SPRZEDANIA
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WYNAJMĘ LOKAL 
USŁUGOWO-HANDLOWY

KRZESZOWICE 75 m2

TEL. 503 010 703

„Kraina OZA” to najnowszy spośród wielu projektów Fundacji, których wspólny 
mianownik stanowią włączanie w życie społeczne i samorealizacja osób z auty-
zmem. Tym razem w centrum uwagi znalazła się aktywizacja zawodowa tej grupy 
ludzi – osób, które bardzo mocno doświadczają wykluczenia. Wynika to między 
innymi z charakterystycznych dla autyzmu deficytów w komunikacji i w sferze spo-
łecznej. A jednak warto spojrzeć na autyzm nie tylko poprzez pryzmat „zaburzeń”. 
Osoby z autyzmem mają wiele do zaoferowania społeczeństwu. Między innymi: 
chcą i potrafią pracować. Co więcej, wiele z nich wykazuje ku temu specjalne predys-
pozycje, talenty, czy umiejętności. 
Z pewnością warto zainteresować się specyficznymi mocnymi stronami osób z au-
tyzmem i otworzyć im drogę do rynku pracy. Temu właśnie służy innowacyjna plat-
forma „Kraina OZA”. Składa się ona z dwóch odrębnych, ale uzupełniających się 
stron internetowych. Strona www.KrainaOZA.org przeznaczona jest dla otoczenia 
osób z autyzmem: rodzin, opiekunów, terapeutów, pracodawców i wszystkich innych 
osób interesujących się tematem. Strona www.KrainaOZA.pl jest przeznaczona dla 
osób z autyzmem. Platforma „Kraina OZA” zbliża te dwa światy – jest miejscem, 
w którym mają szansę się spotkać.
Nazwa „Kraina OZA” może kojarzyć się nieco bajkowo. Przypomina historię ze 
znanej książki dla dzieci autorstwa Lymana Franka Bauma, opowiadającej o gru-
pie przyjaciół, którzy wędrują w poszukiwaniu serca, rozumu i odwagi. Chociaż 
to skojarzenie jest jak najbardziej pozytywne, internetowa Kraina OZA nie jest 
bajką, a poważnym portalem. Nazwa pochodzi od pierwszych liter słów:  Kariera 
Rozwój Aktywizacja Innowacyjność Niezależność Akceptacja Osób z Autyzmem. 
Platforma służy bowiem włączeniu i aktywizacji: społecznej i zawodowej tej grupy 
osób. Ma ambicję promować i wspomagać ich rozwój osobisty, samostanowienie, 
samodzielność – i zatrudnienie.
Pierwsza strona, www.KrainaOZA.pl, w treści i w formie przeznaczona jest dla osób 
z autyzmem. Jest przyjazna, ma czytelną i zrozumiałą strukturę. Nie ma na niej żadnych 
niepotrzebnych elementów. Na przykład: nie ma reklam ani wyskakujących okien, któ-
re wprowadzałyby chaos i utrudniały koncentrację. Użytkownik może dostosować 
wygląd strony do swoich potrzeb i preferencji. Na stronie zastosowano ułatwienia ko-
munikacyjne, takie jak piktogramy, czy odczytywanie tekstu przez lektora. Pojawia-
ją się tu dwa rodzaje piktogramów. Czarno-białe piktogramy Sclera zastosowane są 
w funkcjach komunikacyjnych: można prowadzić czat za pomocą piktogramów oraz 
posiłkować się nimi do tworzenia prostych wiadomości e-mailowych. Drugi rodzaj to 
piktogramy Widgit w systemie „Point” – kolorowe obrazki pojawiają się po najechaniu 
kursorem myszki na dane słowo, ułatwiając jego zrozumienie. 
Strona www.KrainaOZA.pl zawiera między innymi uproszczony serwis wiadomo-
ści, podzielony na sekcje „Z kraju i ze świata” oraz „Co u nas” – wiadomości ze 
środowiska osób z autyzmem. Publikowane są artykuły popularyzatorskie, opisy 
ciekawych miejsc, a także przepisy kulinarne, rozpisane na kroki i zilustrowane. Jest 
miejsce na teksty podejmujące – również te trudne – życiowe tematy pod hasłem 
„Moje sprawy”. Co ciekawe, osoby z autyzmem i zespołem Aspergera są autorami 
wielu tekstów – Fundacja zaprosiła ich do współredagowania platformy. Na stronie 
działa e-mail i czat, również z użyciem piktogramów. 

Bardzo przydatna jest zakładka www.KrainaOZA.pl/moja-praca, podzielona na: 
„Zawody”, „Moje doświadczenia” oraz „Oferty pracy”.  Sekcja „Zawody” zawiera 
opisy różnych profesji, takich jak: ogrodnik terenów zielonych, broker informacji, po-
moc kuchenna, pracownik muzeum i wiele innych. Lista zawodów, które tu opisano, 
została ustalona w wyniku raportów i przykładów dobrych praktyk z innych krajów 
europejskich (głównie z Belgii), a także w rezultacie przeprowadzonych badań – po-
głębionych wywiadów grupowych i indywidualnych z osobami z autyzmem. Przy-
stępne, konkretne opisy zawodów zawierają także listę cech i umiejętności wyma-
ganych w danej pracy. Zakładka „Moje doświadczenia” zbiera doświadczenia osób 
z autyzmem związane z pracą, praktykami zawodowymi i wolontariatem. „Oferty 
pracy” to miejsce na ogłoszenia zamieszczane przez pracodawców (mogą to być 
firmy, instytucje, osoby fizyczne). Bardzo cenne są szkolenia dla osób z autyzmem, 
związane z pracą: „Warto pracować”, „Sposoby szukania pracy”, „Przygotowania do 
rozmowy o pracę” i inne. Szkolenia w stosunkowo prostej i przystępnej formie wyja-
śniają pojęcia związane z zatrudnieniem i pokazują, jak się poruszać po rynku pracy. 
Szkolenia są bezpłatne i dostępne dla wszystkich po zalogowaniu.
Druga strona – www.KrainaOZA.org – przeznaczona jest dla otoczenia osób z au-
tyzmem: rodziców, opiekunów, terapeutów, potencjalnych pracodawców, a także dla 
studentów – przyszłych pracodawców lub terapeutów. Na tej stronie publikowane są 
przydatne artykuły, analizy, raporty, wnioski z badań i projektów dotyczących ak-
tywizacji społecznej i zawodowej osób z autyzmem. Można tu znaleźć praktyczne 
narzędzia, materiały dydaktyczne, opisy doświadczeń i dobrych praktyk. Można też 
włączyć się do dyskusji i podzielić się swoimi doświadczeniami.
Co bardzo istotne, strona www.KrainaOZA.org zawiera szkolenia dla pracodawców, 
przygotowujące do zatrudnienia osób z autyzmem. Prezentują one korzyści płynące 
z zatrudniania pracowników z autyzmem – zarówno w postaci ulg czy dopłat do za-
trudnienia osób z niepełnosprawnością, jak również korzyści wynikające z cech i ta-
lentów tych nieprzeciętnych pracowników. Portal zawiera także mechanizm umiesz-
czania ofert pracy, które ukazują się na obu stronach (na stronie www.KrainaOZA.pl 
przyjmują one formę czytelną dla jej odbiorców).  
Osoby z autyzmem i zespołem Aspergera mogą być bardzo przydatnymi pracowni-
kami, często mają wyjątkowe zdolności i kompetencje. Na przykład: posiadają umie-
jętność wykonywania przez długi czas powtarzalnych czynności i nie nudzą się nimi. 
Są niezastąpieni między innymi w katalogowaniu informacji, analizowaniu zjawisk, 
w pracach z zakresu IT. Na podstawie doświadczeń firm europejskich, które zdecydo-
wały się postawić na zatrudnienie osób z autyzmem, można stwierdzić, że są to ludzie 
pełni zapału; pracownicy, na których można polegać; ludzie, którzy bezwzględnie ho-
norują podjęte zobowiązania i umowy. Są bardzo konsekwentni w swoim zachowaniu, 
nie mają ukrytych celów, obce im są wszelkie intrygi, są szczerzy, uczciwi i lojalni. Oso-
by z autyzmem mają naturalną skłonność do zauważania szczegółów. Pracują w sposób 
niezwykle precyzyjny; potrafią koncentrować się na powtarzalnej, monotonnej pracy, 
a ich podejście do wykonywanych zadań jest bardzo uporządkowane, ustrukturyzowa-
ne. Ponadto cechują się oni dobrze rozwiniętymi umiejętnościami analitycznymi, i do-
brze radzą sobie pracując samodzielnie, w pojedynkę. Zwykle charakteryzują się  wy-
sokim poziomem koncentracji i wytrwałością, i są bardzo silnie skupieni na zadaniu. 

Dr Temple Grandin, jedna z najbardziej znanych osób z autyzmem na świecie, jest 
wielką zwolenniczką zatrudniania osób z autyzmem. Twierdzi, że mają one szczegól-
ne predyspozycje do wykonywania wielu zawodów – zwłaszcza tych, gdzie przydaje 
się „myślenie obrazami”. Jako odpowiednie Dr Grandin wymienia między innymi 
zawody fotografa, bibliotekarza, technika laboratoryjnego, statystyka, mechanika, 
księgowego, hodowcy zwierząt, czy programisty komputerowego. Z kolei nie poleca 
takich zawodów jak kasjer, kelner, czy recepcjonista – dodając jednak, że w każdym 
przypadku jest to kwestia indywidualnych preferencji. Jest przekonana, że każda oso-
ba z autyzmem może znaleźć właściwe dla siebie zajęcie. Między innymi dlatego, że 
„świat potrzebuje różnego rodzaju umysłów – nie tylko neurotypowych”.
W Polsce jest ogromna potrzeba aktywizacji społecznej i zawodowej osób z auty-
zmem i zespołem Aspergera. Dzięki pracy osoby te mogą stać się bardziej autono-
miczne, uniezależnić się od rodziców i instytucji opiekuńczych. Dziś w Europie po-
ziom zatrudnienia w tej grupie osób – na poziomie kilkunastu procent – uznawany 
jest za niewystarczający. W Polsce nie osiągnęliśmy nawet 1%!
Z pewnością warto pomóc osobom z autyzmem i dać im zawodową szansę – nie 
tylko po to, aby realizować szczytne ideały wsparcia osób wykluczonych, czy spo-
łecznej odpowiedzialności biznesu. Ma to również głęboki sens ekonomiczny. Firma 
może zyskać lojalnych, dokładnych, sumiennych pracowników. Ale to nie koniec 
korzyści ekonomicznych. Jak pisze Theo Peeters, belgijski ekspert do spraw auty-
zmu, „warto wspomnieć o olbrzymiej oszczędności kosztów, jaka byłaby możliwa 
w następstwie podjęcia pracy przez osoby z autyzmem. Obliczono, że w obecnym 
systemie, osoba z autyzmem mieszkająca we Flandrii w całym okresie swojego życia 
otrzymuje od Państwa wsparcie, którego wartość przekracza sumę 4.000.000 euro. 
Chociaż we Flandrii nie przeprowadzono jeszcze podobnych badań, to analogiczne 
dane pochodzące z badań w Wielkiej Brytanii także skłaniają do konkluzji, że jeśli 
dane społeczeństwo chce oszczędzać (jednak nie obniżając przy tym jakości życia), 
to drogą do takich oszczędności jest zainwestowanie w zatrudnienie dorosłych osób 
z autyzmem (co jednocześnie przyczyni się do poprawy jakości życia tych osób).”

* 

Platforma „Kraina OZA” powstała w wyniku Projektu Innowacyjnego 
pt. „Edu-Autyzm”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i zrealizowanego przez Fundację 
Wspólnota Nadziei wraz z partnerami: Małopolskim Związkiem Praco-
dawców Lewiatan, stowarzyszeniem WAI-NOT i uniwersytetem Thomas 
More z Belgii. Platforma stanowi ogólnodostępne, bezpłatne narzędzie 
(część funkcji platformy, w tym szkolenia, dostępna jest po założeniu kon-
ta, również bezpłatnym).

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z portalu:  
www.KrainaOZA.pl  i www.KrainaOZA.org.

 v Fundacja Wspólnota Nadziei, materiały prasowe

KRAINA OZA – INNOWACYJNA PLATFORMA INTERNETOWA DLA OSÓB Z AUTYZMEM I ICH OTOCZENIA
„Kraina OZA” to nowa inicjatywa znanej i zasłużonej organizacji pożytku publicznego –Fundacji Wspólnota Nadziei, która od 1998 roku 
działa na rzecz osób dorosłych z autyzmem i ich rodzin. Fundacja prowadzi Farmę Życia w Więckowicach pod Krakowem – pierwszy 
i jak dotąd jedyny w Polsce ośrodek pobytu stałego, pracy, terapii i rehabilitacji osób z autyzmem. Farma jest domem dla stałych miesz-
kańców, a jednocześnie służy wielu osobom, które w ciągu dnia dojeżdżają tu na zajęcia. Farma Życia to miejsce, w którym osoby z au-
tyzmem znajdują warunki do samorealizacji i maksymalnego usamodzielnienia, zyskują poczucie własnej wartości i dobrostanu.

Zbiórka pluszaków w IKEA Kra-
ków po raz kolejny zakończyła 
się ogromnym sukcesem. Do 
karetek pogotowia przekazano 
ponad 2 razy więcej maskotek 
niż w ubiegłym roku. Dzięki 
hojności krakowian – i nie tyl-
ko – nietypowe „wyposażenie” 
otrzymają karetki jeżdżące w aż 
3 obszarach administracyjnych: 
w całym powiecie krakowskim, 
wielickim i w mieście Kraków.
- Te maskotki stanowią dla nas 
niezastąpioną pomoc. Przytulan-
ka jest bowiem nie tylko wspar-
ciem dla dzieci w tych bardzo 
trudnych chwilach, ale pomaga 
też załodze karetki nawiązać 
kontakt z maluchem i wykonać 
odpowiednie czynności medycz-
ne - mówi Małgorzata Popław-
ska, dyrektor Krakowskiego Po-
gotowia Ratunkowego. - Dzięki 
fantastycznemu wynikowi akcji, 
pluszaki trafią do karetek jeżdżą-
cych w mieście Krakowie oraz 
we wszystkich gminach powiatu 
krakowskiego i wielickiego - do-
daje Małgorzata Popławska.
Kraków znowu najlepszy!
Zbiórka pluszaków w IKEA 
Kraków prowadzona jest od 6 
lat i z roku na rok spotyka się 
z coraz większą przychylnością 
i zaangażowaniem krakowian 
oraz mieszkańców okolicznych 
miejscowości. Drugi rok z rzędu 
podarowali oni chorym dzieciom 
najwięcej maskotek spośród 
wszystkich klientów sklepów 
IKEA w 7 miastach w Polsce, 
w których również prowadzona 
była akcja.
- W ubiegłym roku dumnie 

ogłaszaliśmy, że dzięki hojno-
ści naszych klientów zebraliśmy 
więcej pluszaków niż przez całe 
4 wcześniejsze edycje kampanii. 
Nie marzyliśmy nawet o tym, że 
w kolejnej edycji aż dwukrotnie 
pobijemy ten rekord! – mówi 
Magdalena Gorecka-Przepolska, 
Kierownik Marketingu IKEA 
Kraków. – Mocno wierzymy, 
że 1 mały pluszak może pomóc 
dziecku choć na krótką chwilę 
zapomnieć o stresie i bólu, dla-
tego dziękujemy wszystkim tym, 
którzy po raz kolejny z wielkim 
zaangażowaniem włączyli się 
w akcję i kupili dla maluchów 
w sumie aż 3 622 maskotki. 
W związku z wielkim sercem 
okazanym przez krakowian po-
stanowiliśmy przekazać dodat-
kowe 1 000 sztuk, a kolejne 600 
dołożyli pracownicy banku IKA-
NO. Trafią one do współpracują-
cych z Krakowskim Pogotowiem 
Ratunkowym stacji pogotowia 
w Skawinie i Niepołomicach 
- dodaje Magdalena Gorecka-
-Przepolska.
Lokalny wymiar globalnej kam-
panii
Zbiórka pluszaków dla Krakow-
skiego Pogotowia Ratunkowego 
to lokalny wymiar XII już edy-
cji kampanii „Pluszaki dla edu-
kacji”, prowadzonej globalnie 
przez IKEA oraz organizacje 
UNICEF i Save the Children od 
2003 roku. W ramach projek-
tu, z każdej zakupionej w okre-
sie od 9 listopada 2014 do 3 
stycznia 2015 roku zabawki lub 
książeczki, IKEA przekazała 1 
euro na programy edukacyjne 
dla dzieci w najbiedniejszych 

krajach świata. W tym roku ze 
sprzedaży pluszaków udało się 
zebrać aż 10,1 mln euro, z czego 
236 tys. euro, czyli przeszło 1 
mln zł w Polsce! Środki te tra-
fią do 18 krajów z Azji, Afryki 
i Europy Wschodniej, w których 
dzieci mają utrudniony dostęp do 
edukacji. Pieniądze przekazane 
przez IKEA Foundation pozwo-

lą zapewnić najbiedniejszym 
dzieciom możliwość pójścia do 
szkoły, a tam gdzie to koniecz-
ne, sfinansują także szkolenia 
dla nauczycieli i materiały edu-
kacyjne.

5200 PLUSZAKÓW DLA POSZKODOWANYCH DZIECI ARCHITEKT
tel. 505-211-347
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

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

• SPRZEDAŻ • SKUP • 
tel. 662 660 373
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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.

Gdy wyciąg krzesełkowy wywiózł 
nas ponad poziom porannych mgieł, 
naszym oczom ukazał się skąpany 
w słońcu widok gór i wiedzieliśmy 
już, że będą to mistrzostwa niezapo-
mniane. Gotowi do startu ... i od tej 
chwili jedynie umiejętności zawod-
ników oraz zdolność do pokonania 
stresu decydowały o wyniku na 
mecie. A wszystkim startującym za-
leżało na każdej sekundzie, bo ona 
przecież mogła przesądzić o miej-
scu na podium.
Umiejętności zawodników rosną 
z roku na rok i nic dziwnego, bo 
przecież pasją narciarstwa już od 10 
lat pan Lesław Przewoźniak „zara-
ża” i młodszych, i tych nieco star-
szych. W tym roku statuetki dla naj-
młodszych uczestników mistrzostw 
powędrowały w ręce kilkuletnich: 
Oliwii Kawalec oraz Szymona Prze-
bindy. Z radością przywitaliśmy no-
wych zawodników i tych, którzy to-
warzyszą nam niemal od początku. 
Piękna, słoneczna pogoda sprzyjała 
uczestnikom. Najszybszym zawod-
nikiem okazał się pan Andrzej Ze-
lek. Potrzebował on zaledwie jednej 
minuty ośmiu sekund, by pokonać 
trudny slalom, już tradycyjnie usta-
wiony i zabezpieczony przez panów 
Piotra i Pawła Nowackich ze Szkoły 
Narciarskiej Multi Sport – Haski. 
W swoich kategoriach najszybsi 
byli: Hanna Rusinek, Jan Valette, 
Joanna Łoś, Stanisław Rusinek, 
Aleksandra Kaźmierowska, Bartosz 
Biernat, Elżbieta Kaźmierowska 
i Rafał Biernat.

Zmęczeni zawodnicy, pokrzepiwszy 
się w bufecie, szukali odpoczynku 
w promieniach słońca. I chociaż jak 
to w życiu, nic nie jest idealne, a nar-
ty nie zawsze poniosą, tak jakbyśmy 
chcieli, po raz kolejny mieszkańcy 
i przyjaciele gminy Wielka Wieś po-
kazali, że drobne niedogodności nie 
zepsują humorów i dobrej zabawy. 
Zdrowy duch sportowej rywalizacji 
towarzyszył wszystkim. Żeby stanąć 
na starcie potrzeba i umiejętności 
i odwagi, której gratulujemy każde-
mu zawodnikowi a w szczególności 
sołtysowi Białego Kościoła, panu 
Andrzejowi Szumnemu, który dostar-
czył nam w tym roku niemało emocji.
Z okazji jubileuszu X-lecia Mi-
strzostw nie mogło zabraknąć podzię-
kowań dla inicjatora tych zawodów 
pana Lesława Przewoźniaka. Z nie-
skrywanym wzruszeniem odebrał on 
pamiątkową tabliczkę w podziękowa-
niu za organizację Mistrzostw, a tym 
samym promowanie i upowszech-
nianie sportu wśród mieszkańców 
gminy, którą w imieniu wójta gminy 
wręczał pan Stanisław Kasprzyk - 
sekretarz gminy. Pan Lesław odebrał 
również statuetkę i specjalny termos 
na mroźne zimowe dni od pani dyrek-
tor Anny Zajączkowskiej, która nie 
szczędziła ciepłych słów w imieniu 
całej społeczności szkolnej i samych 
uczestników zawodów. Odśpiewane 
następnie przez uczestników „100 lat” 
to chyba najlepsze życzenia dla pana 
Lesława, które zaowocowały deklara-
cją pojawiania się na starcie w przy-
szłym roku.

Wszyscy mamy świadomość, że zor-
ganizowanie mistrzostw taką skalę 
nie jest zadaniem łatwym. Zawdzię-
czamy je dyskretnej opiece wójta 
gminy, pana Tadeusza Wójtowicza, 
który zawsze wspiera wszystkie wy-
siłki propagujące aktywność sporto-
wą, a także pracownikom Gminnego 
Ośrodka Kultury i Sportu, zaanga-
żowanym w promowanie zdrowego 
stylu życia. Stąd też pamiątkowe sta-
tuetki, wręczone przez panią Annę 
Zajączkowską – dyrektor szkoły 
są skromnym podziękowaniem dla 
Urzędu Gminy oraz Gminnego 
Ośrodka Kultury i Sportu.
Do zobaczenia w przyszłym roku!     

 v Agnieszka Miśkiewicz
Zdjęcia z mistrzostw można będzie zobaczyć 
na stronie Szkoły Podstawowej w Białym Ko-
ściele www.spbialykosciol.edupage.org. Tam 
też wkrótce pojawią się oficjalne wyniki i czasy 
przejazdów.

Więcej zdjęć można zobaczyć także na facebo-
oku gminy Wielka Wieś

ZACZĘŁO SIĘ 10 LAT TEMU! JUBILEUSZOWE 
ZAWODY NARCIARSKIE GMINY WIELKA WIEŚ

Gdy 10 lat temu kilku zawodników udeptywało stok, by móc rozegrać pierwsze Mistrzostwa Gminy Wielka Wieś w Nar-
ciarstwie Alpejskim o Puchar Wójta Gminy Wielka Wieś, nikt nie przypuszczał, że w 2015 r. na zawody zgłosi się ponad 
100 chętnych narciarzy praktycznie w każdym wieku. Tym razem X już Mistrzostwa Gminy Wielka Wieś w Narciarstwie 
Alpejskim otworzyli pani Anna Zajączkowska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Białym Kościele, pan Lesław Przewoź-
niak – inicjator zawodów i nauczyciel wychowania fizycznego oraz pan Stanisław Kasprzyk -Sekretarz Gminy Wielka 
Wieś, który jak na prawdziwego narciarza przystało, również stanął w szranki wraz z innymi uczestnikami zawodów.
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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

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

Stephen King : Pan Mercedes
Tuż przed zmierzchem, w spokojnym miasteczku, 
setki zdesperowanych, bezrobotnych ludzi stoi w 
kolejce na targi pracy. Nagle, bez ostrzeżenia, sa-
motny kierowca w kradzionym Mercedesie wpa-
da w tłum. Zabija osiem osób, rani piętnaście. 
Ucieka z miejsca wypadku. Pan Mercedes to woj-
na między dobrem i złem autorstwa niekwestio-
nowanego mistrza suspensu, który doskonale 
zagłębia się w umysł opętanego mordercy.

Paullina Simons : Czerwone liście
Zagadkowa śmierć na terenie uniwersyteckie-
go kampusu i skomplikowane relacje pomiędzy 
czwórką studentów. W thrillerze „Czerwone li-
ście” Paullina Simons po mistrzowsku buduje na-
pięcie, sprawiając, że mroczna, klaustrofobiczna 
opowieść wciąga czytelnika bez reszty. 

Rachel Hawkins : Dziewczyny z Hex Hall
Sophie Mercer  ma  szesnaście  lat i jest  cza-
rownicą.  Ostatnio  trochę  za  bardzo czarowała   
na  studniówce. Za  karę trafia do poprawczaka  
dla wiedźm, wampirów i elfów.  Szybko dowiaduje 
się,  że  niedawno  doszło  tam  do  tajemniczego  
zabójstwa,  w  które  mogą  być  zamieszane naj-
mroczniejsze siły...

Chris Higgins : Moja zabawna rodzinka
Rodzina Wiśniewskich to spora gromadka. Rodzi-
ce i pięcioro dzieci. Każdy inny, codziennie inna 
przygoda. Tam nie może być nudno.  Szkoła, dom, 
praca, ciągle coś się dzieje. Jest wiele radości, ale 
i też problemów. Bardzo ciepłe i mądre podejście 
autorki do wychowywania dzieci i w ogóle życia. 
Przygody sympatycznych bohaterów łagodzą spoj-
rzenie na wielodzietność i związane z tym trudno-
ści. Fabuła pokazuje jak mądrym
i spokojnym podejściem do trosk życia codzienne-
go, radzić sobie z tym, co niesie każdy dzień.

Sławomir Koper : Wielcy szpiedzy w PRL
PRL to także wywiad i kontrwywiad, tajni agenci, 
piękne kobiety, szpiegostwo militarne i przemy-
słowe. Czym naprawdę zajmowali się Ryszard 
Kukliński, Marian Zacharski, Tomasz Turowski i 
Jerzy Pawłowski? Jak wyglądała wymiana agen-
tów na moście Glienicke? Na czym polegała ope-
racja ,,Żelazo”? Oto najnowsza książka Sławomi-
ra Kopra z bestsellerowej serii o PRL.

Marcin Ogdowski : (Nie)potrzebni 
Misja ISAF w Afganistanie dobiega końca, a wraz 
z nią kilkunastoletnie zaangażowanie Wojska Pol-
skiego w konflikty „na drugim końcu świata”. Żoł-
nierze wracają do domów, ale czy wrócą z wojny? 
Czy „stamtąd” w ogóle da się wrócić? Co czeka 
weteranów w kraju, w którym toczy się cyniczna gra 
między rządem a opozycją? Gra, w której problem 
wojennej traumy to doskonały pretekst, by dołożyć 
politycznemu konkurentowi. 

Frances Mayes : Pod drzewem magnolii
Pełne liryzmu i bogactwa opisów wspomnienia Fran-
ces Mayes z czasów dzieciństwa i dorastania na po-
łudniu Stanów Zjednoczonych. Tym razem Frances 
Mayes wraca do punktów zwrotnych, które naznaczyły 
jej wczesne lata, spędzone w miasteczku Fitzgerald w 
stanie Georgia. Z właściwym sobie wdziękiem i elegan-
cją oddaje przemożny wpływ krajobrazów Południa, 
ideę rodzinnego domu i trwałą moc oddziaływania 
wspomnień o rodzinie niełatwej, ale kochającej.

Holly Webb : Marysia Rebusek : 
 tajemnica skradzionej sześciopensówki 
Marysia Rebusek - bohaterka nowej serii H. Webb - marzy 
o tym, by zostać detektywem. Jest pewna, że ulice wikto-
riańskiego Londynu pełne są tajemnic, które tylko czekają 
na rozwiązanie. Gdyby tylko nie była tak zajęta załatwianiem 
mnóstwa sprawunków dla babci?                                                                          .                                                                                                                                          
Tajemnica skradzionej sześciopensówki. Kiedy Marysia ra-
tuje porzuconego szczeniaka, ten natychmiast prowadzi 
ją do jej pierwszej sprawy. Grześ, młody pracownik sklepu 
mięsnego, został oskarżony o kradzież. Ale Marysia jest 
pewna jego niewinności. Nadszedł czas, żeby dziewczynka 
sprawdziła swoje detektywistyczne zdolności i rozwiązała 
zagadkę skradzionej sześciopensówki.

Pomimo tej daty, mogącej bu-
dzić emocje, wszystko przebiegło 
zgodnie z planem. Młodzież oraz 
zaproszonych gości w imieniu 
Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej, który sprawuje nadzór 
merytoryczny nad świetlicami 
środowiskowymi, w tym także 
nad nowoutworzonym Klubem 
przywitała Pani Aneta Solarz 
Kierownik GOPS. Uroczystego 
przecięcia wstęgi dokonał Wójt – 
Pan Tadeusz Wójtowicz, wspólnie 
z radnym, Panem Józefem Wojda-
łą oraz Presesem stowarzyszenia 
„Pozytywka” Panem Dariuszem 
Wolakiem.
Idea utworzenia miejsca dla mło-
dzieży zrodziła się ponad dwa lata 
temu, w trakcie debaty społecznej 
„Razem, zanim będzie za późno” 
z udziałem władz samorządo-
wych, rodziców, wychowawców 
i nauczycieli. Krótką historię „Po-
zytywki”, od idei do utworzenia 
Klubu przedstawiła  Pani dyrektor 
Gimnazjum w Białym Kościele 
Pani Bożena Turek. Ogromnym 
wparciem dla całego przedsię-
wzięcia było Stowarzyszenie 
Pozytywka, które z wielkim upo-

rem i zaangażowaniem starało się 
aby takie miejsce dla młodzieży 
powstało, a którego członkowie 
włożyli wiele pracy w organizacje 
i wyposażenie Klubu.
Otwarciu „Pozytywki” towarzy-
szyła dobra zabawa – można było 
spróbować gry w Darta, pograć 
w bardzo liczne gry planszowe, 
a czas umilał występ młodzieżo-
wego zespołu muzycznego JKM 
oraz śpiew „Białokościelanek”. 
Nie zabrakło również bardzo 
pysznego tortu.
Serdecznie zapraszamy młodzież 
do czynnego udziału w zajęciach 
w Klubie, mamy nadzieje że każ-
dy znajdzie tam coś dla siebie, 
i będzie mógł rozwijać swoje pasje 
i zainteresowania.  

 v www.wielka-wies.pl

WIELKIE OTWARCIE KLUBU 
MŁODZIEŻOWEGO „POZYTYWKA”
13 lutego, w piątek, odbyło się uroczyste 
otwarcie pierwszego w Gminie Wielka Wieś 
Klubu Młodzieżowego „Pozytywka”.
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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

Wesprzyj Państwa Woźniaków, pogorzelców z Czernej
Masz dach nad głową? Gdy wracasz do domu, sięgasz po swój ulubiony przedmiot? 

Pijesz cacao ze swojego ulubionego kubeczka?
Zasypiasz spokojnie we własnym łóżku, przykrywając się własną ciepłą kołdrą i 

kładąc głowę na własną miękką podusię?
Jesteś szczęściarzem!

Pomyśl o tym, że obudzony w środku nocy umykasz przed płomieniami, myśląc 
jedynie o ratowaniu życia najbliższych.

Nie masz już nic! Dachu nad głową, ulubionego kubeczka, łóżka, kołdry, podusi…. 
Nie masz spodni, kurtki, dokumentów…

Wszystko strawił ogień.
Nie jesteś już szczęściarzem!

Sam sobie nie poradzisz. Potrzebujesz pomocy. 
Wszelkiej pomocy, w tym też materialnej.

Wtedy każdy grosz ma dla ciebie nieznaną dotąd wartość.
Dziś jesteś szczęściarzem, doceń to!

Podziel się tym, co masz z tymi, którym los sprzyjał mniej.
Wesprzyj Państwa Woźniaków, 

pogorzelców z Czernej, 
których ogień pozbawił całego dorobku,

którzy nie mają się gdzie podziać ze swoim małym synkiem.
Przekaż „grosz” 

na konto Pani Katarzyny Woźniak:

74 1020 5460 0000 5702 0059 7328

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

ZDROWE STOPY

Instytut Urody Elf w trosce o Twoje stopy oferuje:

•	 Bezpieczeństwo. Własny autoklaw klasy B do celów me-
dycznych. Dlatego sterylność materiałów, akcesoriów, narzędzi jest 
zapewniona. Bezpieczeństwo Pacjentów jest dla nas najważniejsze

•	 Specjalistyczny Gabinet Podologiczny przeznaczony wyłącznie 
do leczniczej pielęgnacji stóp

•	 Wysokiej klasy wyposażenie  zabezpieczone certyfikatami jakości, 
m.in.: frezarka wysokoobrotowa z funkcją pochłaniania pyłu niemieckiej 
firmy Gehwol, zestawy frezów rotacyjnych do usuwania odcisków

•	 Klamry VHO Osthold, klamry plastikowe BS Quick na wrastające 
paznokcie

•	 Umowa z laboratorium. Pobieramy materiały do badań  mykolo-
gicznych (badania w laboratorium na obecność grzybów)

•	 Sprzedaż dermokosmetyków do pielęgnacji stóp. W sprzedaży 
„od ręki” są produkty p/grzybicze, dezynfekujące obuwie, p/potliwe, na 
pęknięcia i keratozy

•	 Zaawansowane przygotowanie specjalistyczne przez szkołę 
Zdrowe Nogi do praktyki podologicznej

Przekrój Pacjentów jest szeroki. W dużej mierze są to osoby starsze. Często 
mające problemy z krążeniem i niedokrwistością kończyn dolnych, z 
cukrzycą i deformacjami stóp. Mające problemy z nadpotliwością, zgrubiałym 
naskórkiem i odciskami. Osoby młodsze, a bywa, że również dzieci, zgłaszają 
się głównie z powodu wrastających paznokci.

Podczas wizyty ustalamy wspólnie z Pacjentem prawidłową pielęgnację 
domową.  W naszym gabinecie można nabyć specjalistyczne kosmetyki do 
pielęgnacji stóp, aby samodzielnie, dobrze zadbać o zdrowie swoich stóp 
w domu. Badania In Vivo potwierdzają, że po 2 tygodniach stosowania 
dermokosmetyków następuje:

•	 Spadek rogowacenia skóry o 60%
•	 Zmniejszenie liczby pęknięć o 72%
•	 Wzrost nawilżenia i elastyczności o 92,4%                                                                                                         

Instytut Urody Elf to przodujący salon zajmujący się specjalistyczną pielęgnacją 
stóp. Naszym celem jest zapewnienie pomocy Pacjentom mającym różnego 
typu problemy ze stopami od wrastających paznokci, pękających pięt po 

grzybice. Jesteśmy jedynym tego typu salonem w Krzeszowicach, który 
wykonuje korekcje ortonyksyjne, m.in. zakładanie Klamer VHO Osthold. 
Ponadto posiadamy uprawnienia do wykonywania pedicure u chorych na 
cukrzycę.

Specjalnie dla zrogowaciałych i wymagających regeneracji stóp stworzyliśmy 
wyjątkowy zabieg: Spa Pedicure. Kąpiel stóp w aktywnych algach morskich 
detoksykuje i odświeża zmęczone stopy. Wykorzystane w zabiegu dwa 
masaże pozwalają zadbać o zniszczoną skórę stóp, odprężają i nawilżają, 
pozostawiając zdrowy i miękki naskórek.

Korzyści:

•	 Zdrowa skóra stóp
•	 Złuszczenie
•	 Eliminacja rogowaceń
•	 Łagodzenie bolących 

stóp
•	 Nawilżenie skóry
•	 Odżywienie skóry
•	 Remineralizacja skóry

Czy	dręczą	Cię	bolące	stopy,	pękające	pięty,	odciski,	nadpotliwość,	wrastające	paznokcie?	Nie	musi	 tak	
być.	Możesz	mieć	zdrowe	stopy	i ładne	paznokcie.	Pomożemy	Ci.	Wystarczy	wizyta	w Instytucie	Urody	Elf	
i prawidłowa	pielęgnacja	domowa,	którą	wspólnie	ustalimy.

5	 marca	 Dzień	 Zdrowej	 Stopy		
w	Instytucie	Urody	Elf.		Przewidziane	liczne	
atrakcje,	m.in.:
•	RABATY	na	wszystkie	zabiegi	pielęgna-
cyjne	stóp	do	30%	

•	RABATY	na	kosmetyki	do	pielęgnacji	
stóp	15%

•	CENNE	GRATISY	m.in.	Skarpety	Peelin-
gujące	Cosmabell		
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KĄCIK KULINARNY

Galareta  
• rosół
• puszka ciecierzycy
• warzywa z rosołu
• żelatyna
• zielona cebulka 
nie podaję dokładnych ilości, bo to wszystko zależy od tego, ile mamy rosołu.

Z rosołu wyciągamy mięso, warzywa i rosół mocno podgrzewamy, 
dodajemy żelatynę wg opisu na opakowaniu. Zostawiamy.
Do naczynia, w którym chcemy zrobić galaretę, wsypujemy odcedzoną 
ciecierzycę, dodajemy pokrojone warzywa i mięso, zalewamy zastyga-
jącym rosołem. Chłodzimy, a potem wstawiamy do lodówki i gotowe.
Możemy do galarety zamiast ciecierzycy dodać inne warzywa np. 
z puszki. 

Tak właśnie powstała ta galareta. Ugotowałam jak zwykle wielki gar rosołu, bo 
rosół to taki mój domowy comfort food, czyli sposób na poprawienie sobie humo-
ru, sposób na zdrowie też! Ale tym razem trochę rosołu zostało, a marzyła mi się 
galareta na śniadanie....

GALARETA, CZYLI CO ZROBIĆ Z RESZTĄ ROSOŁU

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

na facebooku:  www.facebook.com/kuchnianawzgorzu

SPRZEDAM 
AUDI A4 1,9 TDI, 1997 r.
Cena 4200 zł, do negocjacji

Telefon: 881 027 570 

W bibliotece odbyły się zajęcia edu-
kacyjne, na których omówiono waż-
ne tematy związane z prywatnością 
w sieci oraz zbieraniem i wykorzy-
staniem danych osobowych – nie 
tylko przez portale społecznościo-
we. Zwrócono uwagę na to, że każdy 
nieprzemyślany ruch w Internecie 
pozostawia swój cyfrowy ślad, któ-
ry może mieć wpływ na nasze życie 
nawet za kilka lat.
Wyjaśniono jak bezpiecznie ko-
munikować się za pośrednictwem 
Internetu oraz jak ważna jest ochro-
na własnej prywatności. Wspólnie 
zastanowiliśmy się nad tym, co wie 
o użytkowniku telefon. Ponieważ 
z chwilą pojawienia się na rynku 
smartfonów radykalnie zmienił się 
sposób, w jaki korzysta się z Inter-
netu oraz komunikuje ze światem. 
Co roku wspólnie ze szkołą orga-
nizowane są konkursy związane 
z bezpieczeństwem w sieci. W tym 
roku ogłosiliśmy konkurs na na-

pisanie lepieja. Mistrzynią w kon-
struowaniu lepiejów była Wisława 
Szymborska i właśnie z wyrazami 
szacunku i uznaniem dla noblistki 
postanowiliśmy ogłosić konkurs 
na napisanie lepieja dla uczniów ze 
Szkoły Podstawowej w Wielkiej 
Wsi. Tematem przewodnim lepie-
ja był Internet i jego możliwości.  
Wbrew pozorom napisanie lepieja 
nie jest takie proste i zachęcamy 
Państwa w wolnej chwili do two-
rzenia zwiewnych niekoniecznie 
logicznych rymowanek mówiące 
o tym co jest lepiej robić. Ucznio-
wie z Wielkiej Wsi poradzili sobie 
z tym wyśmienicie i jury po wielu 
dyskusjach wybrało te najlepsze. 
Regulaminowo można było napi-
sać do czterech lepiejów na osobę. 
Kartę do księgarni Matras o warto-
ści 25,00 zł otrzymują: Konstancja 
Więckowska z kl. IV za „Lepiej 
nickiem podpisywać, niż tożsamość 
swą odkrywać”, „Lepiej nie wierzyć 
w przyjaźń w necie, niż ocknąć się 

potem w niezłym pasztecie”, Lepiej 
nie przyswajać ortografii z sieci, niż 
patrzeć, jak wokół mdleją poeci”  
„Lepiej na bezpieczeństwie w sieci 
się znać, niż ofiarą cyberataku się 
stać”, Igor Żurek z kl. III za „Le-
piej pogadać z mamą w chacie, niż 
z obcą osobą na czacie” oraz Oliwia 
Małek z kl. III za „Lepiej czytać 
książki w realu, niż streszczenie na 
internetowym portalu”.
Jeżeli są Państwo ciekawi kreatyw-
ności uczniów z Wielkiej Wsi to 
zapraszamy na naszą stronę interne-
tową.  Młodsze dzieci miały za za-
danie narysować swój wymarzony 
komputer. W tym konkursie pierw-

sze miejsce ex aequo zajęli: Brajan 
Bańdo z kl. I a, Tomasz Adamczyk 
z kl. O oraz Mateusz Sałęga z kl. I a. 
Serdecznie gratulujemy zwycięz-
com konkursów związanych z bez-
pieczeństwem w sieci.
W trakcie zajęć w bibliotece wyko-
rzystano materiały i filmy dostępne 
na stronie Fundacji Panoptykon. Za-
chęcamy do zapoznania się z mate-
riałami http://cyfrowa-wyprawka.org
http://issuu.com/gminnabiblioteka-
publicznawwielkiejw6/docs/ksi _ _
ga _ lepiej _ _ w/1     

 v GBP

LEPIEJ POGADAĆ Z MAMĄ W CHACIE, 
NIŻ Z OBCĄ OSOBĄ NA CZACIE

W pierwszej połowie lutego w całej Europie obchodzony jest Dzień Bezpiecznego Internetu. Od 
kilku lat biblioteka wspólnie ze Szkołą Podstawową w Wielkiej Wsi organizuje zajęcia edukacyjne 
dotyczące świadomego korzystania z globalnej sieci i usług dostępnych on-line.

W tym roku Ratuj Tenczyn znów przeprowadza zbiórkę 1 
%  podatku. Po raz kolejny gorąco apelujemy o wzięcie 
udziału w tej formie pomocy stowarzyszeniu. Wpływy z 1 % 
podatków są jednym z głównych źródeł finansowania naszej 
działalności, dzięki nim w 2014 r. udało się  zrealizować 
kilka bardzo ciekawych projektów. Kampania prowadzona 
przez Ratuj Tenczyn powoduje, że zamek powoli ożywa, 
staje się czynnikiem integrującym lokalną społeczność, 
przypomina o wspaniałej historii naszej ziemi. Dzięki temu 
z kolei Tenczyn może liczyć na kolejne dotacje z Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które widzi szanse na to 
że w przyszłości obiekt będzie spełniał rolę kulturotwórczą. 
Tylko w takim przypadku bowiem nakłady na zabezpieczenie 
zabytku są uzasadnione.
Prosimy o wsparcie  szlachetnej inicjatywy ratowania Ten-
czyna i przekazanie nam części Waszego podatku. Dzięki 
Wam będziemy jeszcze bardziej skuteczni.

Powszechnie panujące niezadowo-
lenie z poczynań obecnej władzy 
w idealnym świecie oznaczałoby, że 
przy najbliższej okazji wybierzemy 
inaczej. Niestety praktyka pokazu-
je, że idealny świat w Polsce nie ist-
nieje. Błędnie zakładamy, że lepiej 
wybrać mniejsze zło, bądź lepszy 
wróg znajomy niż całkiem niezna-
ny, idziemy do urn i ponownie od-
dajemy głos na tych, którzy już byli, 
którzy są i których twarz na ekranie 
telewizora sprawia, że dłonie same 
zaciskają się w pięści.
Ile razy przed wyborami podobają 
nam się poglądy konkretnej osoby, 
zgadzamy się z głoszonym przez 
nią programem, identyfikujemy się 
z poruszanymi problemami i mamy 
podobne poglądy na ich rozwiąza-
nie. Chciałoby się iść i zagłosować 

właśnie na tą konkretną osobę, 
może mało popularną, a może 
w ogóle nie znaną i wtedy przycho-
dzi smutna konstatacja: przecież on 
(ona) i tak nie ma szans, szkoda bo 
dobrze mówi, ale lepiej zagłosować 
na kogoś, kto ma szanse na wygra-
ną, niż zmarnować głos na kogoś, 
kto na pewno nie wygra. Przygnę-
biający jest fakt, że tak bardzo chce-
my zmian, a jednocześnie boimy się 
na te zmiany zdecydować. Chciał-
bym zagłosować na X, ale ponieważ 
ma małe szanse to zagłosuję na Y, 
chociaż nic z tego co mówi nie trafia 
do mego przekonania. 
Tak wiele razy spotykamy się z ta-
kim poglądem, że wybieram mniej-
sze zło, ale co to jest mniejsze zło? 
Zło to zło i trzeba dążyć do jego 
likwidacji. Jeżeli chcemy zmian, to 

musimy zacząć te zmiany wprowa-
dzać zaczynając od tego, że świa-
domie realizujemy nasze prawo 
wyborcze. Wybierać więc musimy 
w zgodzie z sumieniem, a nie zasa-
dą, że lepsze mniejsze zło.
Do najbliższych wyborów mamy 
jeszcze sporo czasu. Wystarczająco, 
aby dogłębnie przeanalizować syl-
wetki poszczególnych kandydatów, 
zapoznać się z ich programem wy-
borczym, realnie ocenić szanse jego 
realizacji przyjrzeć się dotychcza-
sowym działaniom i osiągnięciom 
i wybrać to, co dla Polski będzie 
najlepsze. 
Gdyby więcej ludzi głosowało tak 
jak naprawdę myśli, mogłoby się 
okazać, że ten kto teoretycznie, 
zgodnie z sondażami ma najwięk-
sze szanse na wygraną, tak na-

prawdę ma dużo mniejsze poparcie, 
a ten bez szans – całą rzeszę zwo-
lenników. To przez nieodpowie-
dzialne podejście do sprawowania 
demokracji bezpośredniej wciąż na 
szczytach władzy mamy tych sa-
mych niekompetentnych ludzi.
Przed nami kolejna szansa na 
zmianę, na poprawę bytu nasze-
go, naszych dzieci i naszego kraju. 
W naszych rękach ogromna od-
powiedzialność za przyszłość, nie 
zaprzepaśćmy jej myśląc kategoria-
mi mniejszego zła. Myślmy raczej 
o tym co każdy z tych chcących 
wspiąć się na szczyt, może zrobić 
dobrego dla naszej wspólnej egzy-
stencji.

 v Izabela Szatyn
email: go_izabelaszatyn@op.pl

ZMARNOWANY GŁOS
Zarówno ubiegły rok, jak i obecny są silnie związane z polityką, a to za sprawą wyborów, najpierw do parlamentu euro-
pejskiego potem samorządowych, a za parę miesięcy także prezydenckich i parlamentarnych. Jesteśmy bombardowani 
obietnicami, oskarżeniami, plakatami i wizerunkami osób zarówno rozpoznawalnych jak i zupełnie nieznanych. Jak spośród 
tych wszystkich ludzi oddzielić przysłowiowe „ziarno od plew”? Z pewnością nie jest to łatwe zadanie, za to obarczone 
ogromną odpowiedzialnością za przyszłość naszą i naszych dzieci, naszego kraju.
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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

* dla kobiet, które złożą deklarację wyboru do położnej

* 

ZDROWY  STYL ŻYCIA WELLNESS

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.

ORIFLAME proponuje nam oprócz naturalnych kosmetyków zdrowy styl życia - czyli WELL-
NESS. Za oknem widać już wiosnę, dlatego warto zadbać o naszą figurę i zdrowie. 
Korzyści, jakie wynikają ze stosowania produktów WELLNESS to:
• więcej energii przez cały dzień,
• lepsze samopoczucie,
• nie chorujemy - wzmocnienie 
    systemu odpornościowego,
• obniżenie wagi ciała.

W ofercie znajdziecie:
• witaminy i minerały dla dorosłych i dla dzieci; 
   między innymi ASTAKSANTYNA - najsilniejszy antyoksydant,
• mieszanki ziołowe: energetyzująca i relaksująca,
• batony proteinowe: czekoladowe i owocowe,
• koktajle i zupy.

Jeśli jesteście zainteresowani produktami WELLNESS
i zdrowym stylem życia zapraszamy do naszych BIUR.

Dla wszystkich PAŃ z okazji ich Święta życzymy DUŻO ZDROWIA I RADOŚCI !!!
 W dniach od 2 do  7 MARCA  na wszystkie Panie w BIURZE czekają prezenty !!!

Magia Oscarów rozpoczęła 
się 16 maja 1929 roku, kiedy 
to pierwszy raz przyznano te 
wyróżnienia.  Pierwsze Oscary 
zostały przyznane w 13 kate-
goriach. Dziś jest ich 24, mię-
dzy innymi: najlepszy film, re-
żyseria, aktor, aktorka, zdjęcia, 
muzyka, scenariusz oryginalny 
i scenariusz adaptowany. Od 
2002 roku ceremonia rozdania 
nagród odbywa się w hollywo-
odzkim Kodak Theatre.
Laureatów Oscarów wybiera-
ją członkowie Amerykańskiej 
Akademii Filmowej zrzeszają-
cej filmowców różnych profesji 
(obecnie udział w głosowaniu 
bierze ok. 6000 osób). Nomi-
nacje mogą otrzymać filmy, 
które w poprzedzającym roz-
danie nagród roku kalendarzo-
wym były wyświetlane w jed-
nym z kin Los Angeles.
W historii Oscarów zdarzało 
się wiele razy, że decyzje aka-
demików były kontrowersyjne. 
Czasami pomijano wartościo-
we obrazy a nagradzano ta-
kie, o których pamiętają tylko 
koneserzy kina. Powszechnie 
mówi się, że nagroda przyzna-
wana jest dla najlepiej zarekla-
mowanego filmu. Komercja, 
budżet, hałas wokół filmu to 
sprawy decydujące o sukcesie 
w konkursie. Żartuje się nawet, 

że Akademicy nie mają czasu 
obejrzeć tak dużej liczby zgło-
szonych filmów i głosują ich 
pokojówki.  
Czasem przeglądając prasę 
z relacjami po rozdaniu Osca-
rów, zastanawiam się czy nie 
aby najważniejsze są kreacje 
gwiazd prezentujących się na 
czerwonym dywanie. Przepych 
pięknych sukien, kolii z dia-
mentami i wyszukanych fryzur 
czasem przyćmiewa blask sa-
mej statuetki. Mam wrażenie, 
że po miesiącu nie pamięta się 
kto dostał nagrodę w katego-
rii najlepszy scenariusz, za to 
w mediach nadal rozwodzą się 
nad źle dobranymi butami i za 
dużym dekoltem jakiejś aktor-
ki. Szeroko komentowany jest 
nietrafiony dowcip prowadzą-
cego, ale mało kto mówi, kim 
są ludzie tworzący np. najlep-
szą muzykę do filmu. 
Mimo wszystko Oscar przycią-
ga wzrok widzów jak magnes 
a ludzie filmu pragną zaistnieć 
na gali w Kadak Theatre jak na 
żadnej innej.  
Bywa też tak, że Akademicy 
zaskoczą, doceniając praw-
dziwą perełkę. W tym roku 
„Ida” Pawła Pawlikowskiego 
była ową perłą. Jej nagrodze-
nie jest o tyle zaskakujące, że 
film jest po prostu zupełnie nie 

amerykański, nie komercyjny, 
nie w stylu Hollywood. Brak 
efektów specjalnych, nastro-
jowość, czarno białe zdjęcia, 
operowanie intymnymi sce-
nami, które budują w filmie 
wrażenie spokoju i dwie boha-
terki, na których skupiony jest 
widz. Wydaje się, że ten obraz 
to przeciwieństwo amerykań-
skich super – produkcji, a jed-
nak Akademicy docenili autor-
skie kino przyznając statuetkę 
w kategorii najlepszy film nie-
anglojęzyczny. Sam Paweł 
Pawlikowski choć szczęśliwy, 
szczerze przyznał że bardziej 
ceni sobie europejskie nagrody 
filmowe (którymi „Ida” zosta-
ła obsypana). Ja również zga-
dzam się z taką opinią. Oscar 
jest magiczny i taki już pozo-
stanie, jednak my – Polacy je-
steśmy Europejczykami i nasza 
mentalność i wrażliwość jest 
odmienna od amerykańskiej. 
Powinniśmy bardziej doceniać 
takie nagrody jak Złota Palma, 
nagroda BAFTA czy Złoty 
Niedźwiedź. W nich też jest 
magia, tylko bardziej subtelna.
 

 v Ewa Wołoszyn
ewart.woloszyn@gmail.com

MAGIA OSCARÓW
Oscar - najbardziej pożądana statuetka w świecie filmowym Holly-
wood’u. Co sprawia, że ta nagroda wywołuje tak duże emocje? Czy 
naprawdę jest najważniejsza? Czy Europa jest równie mocno zako-
chana w złotym golasie co Ameryka? Czy „Ida” Pawła Pawlikowskiego 
nabrała większego znaczenia po otrzymaniu tej nagrody?
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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

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

Nowy dowód nie będzie zawierał 
już informacji o adresie zameldo-
wania, kolorze oczu i wzroście. 
Nie będzie też zeskanowanego 
podpisu posiadacza dowodu oso-
bistego. Format i wymiary do-
wodu osobistego pozostaną takie 
same jak dotychczas. 
Zmiany przewidują dwie możli-
wości składania wniosku o wyda-
nie dowodu osobistego. 
Pierwszą możliwością będzie zło-
żenie wniosku o wydanie dowodu 
osobistego w dowolnej gminie 
w kraju w formie papierowej. 
Wniosek składany w gminie bę-
dziemy musieli podpisać własno-
ręcznie, ale formularz będzie mógł 
wypełnić za nas pracownik gminy 
w oparciu o nasze dane w rejestrze 
PESEL oraz informacje, które zo-
stanę podane przez osobę składa-
jącą wniosek. 
Drugą możliwością będzie zło-
żenie wniosku w formie elektro-
nicznej. Wniosek taki składający 
będzie  musiał uwierzytelnić 
podpisem elektronicznym wery-
fikowanym za pomocą kwalifiko-
wanego certyfikatu lub profilem 
zaufanym ePUAP. 
Dodatkowo, gdy z powodu choro-
by, niepełnosprawności lub innej 
niedającej się pokonać przeszko-
dy nie będziemy mogli złożyć 

wniosku w gminie, jej pracow-
nik przyjmie od nas ten formu-
larz w miejscu naszego pobytu, 
a dowód osobisty będzie mógł 
odebrać w gminie pełnomocnik. 
Podobnie jak obecnie w imieniu 
osoby nieposiadającej zdolności 
do czynności prawnych lub posia-
dającej ograniczoną zdolność do 
czynności prawnych, ubiegającej 
się o wydanie dowodu osobistego, 
wniosek składa rodzic, opiekun 
prawny lub kurator.
Nowe przepisy przewidują rów-
nież zmiany co do wymogów 
technicznych fotografii składanej 
wraz z wnioskiem. W przypadku 
wniosku składanego w formie 
pisemnej fotografia zachowuje 
dotychczasowe wymiary 35 × 45 
mm. Do elektronicznego wnio-
sku trzeba będzie załączyć foto-
grafię w pliku o wymiarach co 
najmniej 492 × 610 pikseli i wiel-
kości nieprzekraczającej 2,5 MB. 
W każdym przypadku fotografia 
dołączona do wniosku powinna 
być wykonana nie wcześniej niż 
sześć miesięcy przed dniem złoże-
nia wniosku. Zostały one określo-
ne analogicznie, jak w przypadku 
dokumentów paszportowych, co 
umożliwi wykorzystanie tej samej 
fotografii do obu dokumentów.
Nowe rozwiązania dotyczą także 
sposobu unieważniania dowo-

du osobistego 
w przypadku jego 
zagubienia lub kradzieży. Zgodnie 
z nowymi przepisami, unieważ-
nienie dowodu osobistego będzie 
następowało przez wprowadzenie 
do Rejestru Dowodów Osobistych 
informacji o dacie i przyczynie za-
gubienia dokumentu. Od tej chwi-
li wszystkie podmioty, które mają 
dostęp do powyższego rejestru, 
będą wiedziały o unieważnieniu 
dokumentu.
W przypadku utraty dowodu oso-
bistego dokument ten unieważni 
z chwilą zgłoszenia organ gminy, 
do którego zgłosimy utratę doku-
mentu, a nie jak dotychczas jego 
wystawca. Otrzymamy też za-
świadczenie potwierdzające zgło-
szenie utraty dokumentu.
Dowód osobisty będzie ważny 
przez 10 lat od daty wydania, 
z wyjątkiem dowodu osobistego 
wydawanego dzieciom poniżej 5 
roku życia, który będzie ważny 
przez okres 5 lat.
Po 1 stycznia 2015 dotychczasowe 
dowody osobiste zachowają waż-
ność do upływu terminów w nich 
określonych. Nie będzie koniecz-
ności wymiany dokumentów.

 v Rafał Czeladzki
email: RCzeladzki@gmail.com

PORADY PRAWNE 

ZMIANY W DOWODACH OSOBISTYCH W 2015
Od 1 marca 2015 roku obowiązywać będą nowe dowo-
dy osobiste, które wyrobimy w najbliższym urzędzie 
gminy, niezależnie od meldunku.

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

Wyżej wymienione przepisy Do Biu-
ra Powiatowego Rzecznika Konsu-
mentów zgłasza się coraz więcej osób 
skarżących się na przedstawicieli 
handlowych, którzy stosują nieetycz-
ne, wprowadzające w błąd praktyki, 
których celem jest nakłonienie kon-
sumenta do zmiany dotychczasowe-
go sprzedawcy energii. Niektórzy 
przedstawiciele handlowi przedsta-
wiają się, że reprezentują  „elektrow-
nię”, „zakład energetyczny”,  czym 
sprawiają, że konsumenci myślą, iż 
mają do czynienia   z dotychczaso-
wym dostawcą energii i nie analizują 
przedłożonych im dokumentów tylko 
je „od ręki podpisują”. Refleksja przy-
chodzi   dopiero po otrzymaniu fak-
tury i w tedy orientują się, że zostali 
wprowadzeni w błąd, gdyż zmieni-
li dotychczasowego sprzedawcę 
energii elektrycznej. Bardzo często 
przedstawiciele handlowi przedsta-
wiają ofertę nierzetelnie np. wskazu-
jąc na niższą cenę za energię  pomi-
jając inne istotne koszty tj. wysokość 
opłaty handlowej, rozliczeniowej, 
wysokość kary za niedotrzymanie 
warunków umowy, czy koszt dodat-
kowego ubezpieczenia. Są przykłady 
firm, które   nie rozliczają klientów 
na podstawie rzeczywistego zużycia 
energii elektrycznej i naliczają opłaty 
według zadeklarowanego zużycia, 
co  w praktyce oznacza, że klienci 
takiej firmy „płacą za prąd, którego 
nie zużyli”.
Ponadto wielu konsumentów nie 
wie, jaka jest różnica między dystry-
butorem, a sprzedawcą energii i po 

zmianie sprzedawcy myślą, że płacą 
„dwa rachunki za to samo”. Konsu-
menci otrzymując dwie faktury i nie 
są świadomi, że  dotychczas również 
płacili za dystrybucję (przesył) oraz 
za zużytą energię  z tą tylko różnicą, 
że to wszystko znajdowało się na jed-
nym rachunku. 
W związku z tym musimy wiedzieć, 
że na danym  terenie dystrybutor  jest  
jeden ( w Powiecie Olkuskim jest to 
Turon S.A.). Dystrybutor odpowiada 
za infrastrukturę na swoim terenie  
tj. linie przesyłowe, transformatory, 
licznik, ciągłość dostawy energii. 
Sprzedawców energii  może być  
wielu są oni pośrednikami, którzy 
korzystają z infrastruktury dystrybu-
tora i odpowiadają za ostateczną do-
stawę energii do odbiorcy. Konkludu-
jąc, aby zmienić sprzedawcę energii  
i zyskać na tej zmianie powinniśmy 
zrobić to świadomie, nie polegając 
tylko na zapewnieniach „miłego, 
sympatycznego, elokwentnego i zna-
jącego  zasady socjotechniki przed-
stawiciela handlowego”. 
Pamiętajmy, aby przed podpisaniem 
umowy:
• Wylegitymować przedstawiciela 

handlowego ( tzn. poprosić o legi-
tymację służbową lub pełnomoc-
nictwo w celu sprawdzenia, czy 
reprezentuje zakład energetyczny 
na który się powołuje).

• Dokładnie zapoznać się z warun-
kami umowy ( okres obowiązywa-
nia, opłaty, warunki rozwiązania), 
przeczytać wszystkie dokumenty, 

które mamy 
podpisać i nie 
wyrażać zgo-
dy na zabranie  
wszystkich dokumentów bez  po-
zostawienia jednego egzemplarza  
umowy.

• Pamiętajmy, że konsument, któ-
ry zawarł umowę poza lokalem 
przedsiębiorstwa, może od niej 
odstąpić bez podania przyczyn, 
składając stosowne oświadczenie 
na piśmie w   terminie 14 dni od 
zawarcia umowy. Do zachowania 
tego terminu wystarczy wysłanie 
oświadczenia przed jego upływem 
(dla celów dowodowych z pocz-
towym potwierdzeniem nadania 
i odbioru).

• W przypadku jakichkolwiek 
wątpliwości dotyczących warun-
ków umowy możemy zasięgnąć  
stosownych informacji w Biurze 
Powiatowego Rzecznika Konsu-
mentów lub w Urzędzie Regulacji 
Energetyki. 

Na stronie internetowej Urzędu Re-
gulacji Energetyki www.maszwybor.
gov.pl szczegółowo opisane są  pro-
cedury zmiany sprzedawcy energii 
elektrycznej, znajdziemy tam rów-
nież listę spółek uprawnionych do 
sprzedaży energii elektrycznej oraz 
porównamy ceny energii elektrycz-
nej oferowane przez poszczególnych 
sprzedawców.

 v Jolanta Banyś
Powiatowy Rzecznik  

Konsumentów w Olkuszu

PORADY PRAWNE 
NA CO ZWRACAĆ UWAGĘ PRZY ZMIANIE 

DOSTAWCY ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Prawo do zmiany dostawcy energii elektrycznej zostało wprowadzone 
w połowie 2007 roku. Od tego czasu pojawiło się wiele firm, które 
prześcigają się w ofertach  nie zawsze korzystnych dla konsumentów.
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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  
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.  
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  
oryginalnie wykończony  

dom wolnostojący, 
usytuowany w Czułowie.  
150 m kw pow., 15 arowa 

zagospodarowana działka. 
Wyjątkowo piękna,  
spokojna okolica.   

Atrakcyjna cena:  540 tys. 
PLN.

DO SPRZEDANIA 
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.

tel. 796-351-499

Biuro Obrotu Nieruchomościami

DOMY NA SPRZEDAŻ
1. Do sprzedania przytulny domek, położony w pięknej, spokojnej okolicy Tenczynka.  

Dom ma ponad 60 m kw., ale robi wrażenie dużo większego, działka 8 a plus ok. 2 a udziału w drodze.  
Działka jest w całości ogrodzona, a ogród pięknie zagospodarowany i utrzymany.  
Nowa cena: 285 tys. PLN.

2. Do sprzedania drewniany dom 110 m kw. na pięknej, widokowej działce 8 a w Czernej. Dom jest w stanie suro-
wym z dachem. W środku jest rozprowadzona instalacja elektryczna, środek częściowo wykończony płytami 
regips. Z tarasu można podziwiać piękne widoki na okolicę, jak też na oddalone góry. Dojazd drogą utwardzoną.  
Nowa cena: 175 tys. PLN!

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

4. Do sprzedania zadbany dom o pow. 140 m kw. (parter 140 m kw. plus taka sama powierzchnia 
na poddaszu - do ew. zagospodarowania, plus piwnice) położony w spokojnej, widokowej oko-
licy w pobliżu Krzeszowic, przy drodze asfaltowej. Działka w całości ogrodzona, wielkości 17 a.  
Cena 635 tys. PLN.

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

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

7. 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.

DOMY / MIESZKANIA DO WYNAJĘCIA
8. Do wynajęcia pokój 20 m kw w domu wolnostojącym w Radwanowicach k/Rudawy. Nieduży pokój dla jednej 

osoby w cenie 450 PLN miesięcznie z mediami i ogrzewaniem! Wspólna kuchnia z wyposażeniem oraz łazien-
ka. Miejsca parkingowe, posesja ogrodzona. Wolne od zaraz, kaucja w wysokości jednomiesięcznego czynszu.

9. Do wynajęcia parter domu wolnostojącego - ok. 70 m kw., w Rząsce k/Krakowa. W dwóch wersjach: jeden 
pokój z łazienką i kuchnią dla 1-2 osób w cenie 800 PLN/m-c, 3 pokoje z łazienką i kuchnią w cenie 1000 
PLN/m-c. Podane ceny z ogrzewaniem węglowym. Łazienka i kuchnia wyposażone. Miejsca parkingowe. 
Wolne od zaraz. Kaucja w wysokości jednomiesięcznego czynszu. Czynsz plus media w/g zużycia.

10. Do wynajęcia część domu wolnostojącego - ok. 40 m kw., w Szczyglicach blisko Krakowa. Pokój, korytarz, 
kuchnia bez lodówki, łazienka, osobne wejście. Ogrzewanie w cenie najmu. Łazienka z małą wanną i 
wyposażona kuchnia. Pokój umeblowany. Cena najmu: 800 PLN dla jednej osoby, 1000 PLN dla dwóch 
osób. Brak miejsca parkingowego. Wolne od zaraz. Kaucja w wysokości jednomiesięcznego czynszu. 
Czynsz plus media w/g zużycia.

11. Do wynajęcia górna kondygnacja - poddasze w domu wolnostojącym po generalnym remoncie, ok. 100 m kw., 
w Pisarach, ok. 4 km od Krzeszowic. Bardzo duży salon z aneksem kuchennym, łazienka, osobne wejście - klatka 
schodowa. Ogrzewanie kominkowe z płaszczem wodnym oraz gazowe. Łazienka i kuchnia wyposażone. 
Miejsca parkingowe. Wolne od zaraz. Kaucja 1000 PLN. Czynsz plus media w/g zużycia. Cena: 1000 PLN/m-c

12. 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.

13. 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.

14. 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.

15. 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.

16. 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.

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

18. 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.

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 pięknie położona działka budowlana 10,6 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Wszystkie media przy 

działce. Działka w kształcie foremnego prostokąta. Okolica bardzo spokojna, blisko lasu oraz nowych 
zabudowań. Cena: 106 tys. PLN.

21. Do sprzedania pięknie położona działka budowlana 12 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Wszystkie media przy 
działce. Działka w kształcie foremnego prostokąta. Okolica bardzo spokojna, blisko lasu oraz nowych 
zabudowań. Cena: 120 tys. PLN.

22. Do sprzedania działka 7 a położona w Kobylanach. Cena: 170 tys. PLN.
23. Do sprzedania działka 20 a położona w Kobylanach. Cena: 420 tys. PLN.
24. Do sprzedania działka 28 a położona w Kobylanach. Cena: 440 tys. PLN.
25. Do sprzedania działka 59 a położona w Węgrzcach Wielkich ujęta w Planie Zagospodarowania Przestrzennego 

jako „produkcja i usługi”. Wszystkie media w działce i przy drodze. Możliwość postawienia dużej hali. Szerokość 
działki ok. 32 m. Dojazd drogą asfaltową gminną, dojazd dla TIR od strony Nowej Huty. Cena: 590 tys. PLN.

26. 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.

27. 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.

28. 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.

29. 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.

30. 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.

31. 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.

32. 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.

33. 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.

34. 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.

35. 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.

36. 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.

37. 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.

38. 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.

39. 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.

40. 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.

41. 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.

42. 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.

43. 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.

44. 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.

45. 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.

46. 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.

47. 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.

48. 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.

49. 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.

50. 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.

51. 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.

52. 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.

53. 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.

54. 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.

55. 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.

56. 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.

. LOKALE DO WYNAJĘCIA
57. Do wynajęcia lokal 20 m kw. w Krakowie - Stare Dębniki (blisko ul. Konopnickiej). Lokal pod działalność 

usługową, handlową lub biurową. Ogrzewanie we własnym zakresie: prąd, gaz. Cena 1300 PLN/m-c 
plus media w/g zużycia. Kaucja zwrotna w wysokości dwumiesięcznego czynszu.

58. 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.

59. 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
60. 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 naszego Biura, wraz z numerem działki. 

tel. 796-351-499

AKTUALNIE  POSZUKIWANE

SZCZEGÓLNIE POLECAMY
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WYDARZENIA KULTURALNE, IMPREZY, SPOTKANIA
LISZKI KRZESZOWICE

CHRZANÓW

Kino "Sztuka" w Chrzanowie zaprasza
„PIĘĆDZIESIĄT TWARZY GREYA”

 • 27.02-05.03 godz. 20.00 • 08.03 godz. 20.00 • 09-12.03 godz. 17.00 •
reż.: S. Taylor-Johnson; czas: 120 min.; gat.: melodramat prod. USA, 16 lat

Cena biletu: 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)

„SAMBA”
• 27.02-01.03 godz. 17.15 • 02-05.03 godz. 17.30 • 

reż. O. Nakache, . Toledano; czas: 120 min.; gat.: komedia; prod. Francja, 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)

„BARANEK  SHAUN” 2D [dubbing PL]
• 28.02-1.03 godz. 15.15 • 2.03-5.03 godz. 15.40 •

reż.: M. Burton, R. Starzack; czas: 85 min.
gatunek: animacja/familijny/przygodowy; prod. Francja/Wielka Brytania, 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)

„DISCO POLO”
• 06.03 godz. 20.00 • 07.03 kino nieczynne • 0-12.03 godz. 19.30 •

 • 13-19.03 godz. 17.40, 20.00 •
reż.: M. Bochniak; czas: 107 min.; gat.: komedia/muzyczny; prod. Polska, 15 lat

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

TRZEBINIA

Kino "Sokół" w Trzebini zaprasza
FERIE W KINIE: DZWONECZEK I BESTIA Z NIBYLANDII (DUBB PL) 

• 26.02 - 3D 10:00 • 27.02 - 3D 12:00, 2D 15:00 • 01.03 - 3D 15:00
czas: 80min.(3D - 7 zł, 2D – 6 zł);  gat.: animowany, USA

FERIE W KINIE: GANG WIEWIÓRA (DUBB PL)
• 26.02 - 2D 12:00, 3D 15:00 • 27.02 - 2D 10:00 • 28.02 - 2D 15:00 • 
czas: 80 min.(3D - 7zł, 2D – 6zł); gatunek: animowany/komedia, USA

PREMIERA: PIĘĆDZIESIĄT TWARZY GREYA (NAPISY PL)
• 26.02 - 18:00 • 

czas: 125 min. Bilety całe - 14 zł, ulgowe - 12 zł)
gatunek: melodramat, USA

PREMIERA: DISCO POLO 
• 27.02, 28.02, 01.03 - 17:15, 19:30 • 03.03, 04.03, 05.03 - 17:00, 19:30 • 

• 07.03, 10.03, 11.03, 12.03 - 19:30 • 06.03 - 19:45 • 08.03 - 20:00 •
czas: 110 min. (bilety całe - 14 zł, ulgowe - 12 zł)

gatunek: komedia, Polska

CARTE BLANCHE 
• 06.03 - 16:00 • 07.03 - 17:00 •

czas: 106 min. (bilety całe - 14 zł, ulgowe - 12 zł)
gatunek: dramat, Polska

ANIOŁ ŚMIERCI  (NAPISY PL) 
• 06.03 - 18:00 • 07.03 - 21:45 • 10.03, 11.03, 12.03 - 17:00 •

czas: 98 min. (bilety całe - 14 zł, ulgowe - 12 zł)
gatunek: horror, W.Brytania

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

KONCERT Z OKAZJI DNIA KOBIET „SING SWING”
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie zaprasza 8 marca o godz. 17.00 do 
sali teatralnej na koncert z okazji Dnia Kobiet „SING SWING” Wystąpi Big Band pod kierunkiem 
Jerzego Zieglera. Wstęp wolny!

KONCERT ZESPÓŁU CREDO
21 marca o godz. 19.00 zagra w klubie Stara Kotłownia rockowy zespół Credo. Bilety w cenie 
10 zł do nabycia w Informacji MOKSiR lub w dniu koncertu w klubie.

 KONCERT PSALMÓW „UFAM TOBIE”
22 marca w niedzielę o godz. 19.00 w sali teatralnej MOKSiR-u koncert psalmów „Ufam Tobie” 
zaśpiewa jedna z najzdolniejszych, młodych, polskich wokalistek, Małgorzata Hutek. Wstęp wolny.

TRZY MOSTY – WYSTAWA EWY GADNICKIEJ WŁODARCZYK
Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach i Galeria w Pałacu Vauxhall zaprasza na wystawę prac 
plastycznych Ewy Gadnickiej Włodarczyk TRZY MOSTY 27 lutego 2015, piątek, godz. 19.00.
Ewa Gadnicka Włodarczyk jest absolwentką krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, którą ukończyła 
na wydziale grafiki w 1987. Zajmuje się projektowaniem graficznym, maluje, rysuje, tworzy grafikę 
warsztatową oraz prowadzi warsztaty rysunku i akwareli. Pisze ikony kanoniczne. Jest członkiem Związku 
Polskich Artystów Plastyków oraz Stowarzyszenia Pastelistów Polskich. Ten oficjalny życiorys artystki 
koniecznie musi zostać dopełniony zwykłą codziennością, bo Ewa jest żoną, matką trzech wspaniałych, 
teraz już dorosłych synów, których wychowuje, prowadzi dom, pracuje zawodowo.
Mimo to znajduje czas na twórczość plastyczną a jej malarska pracownia zaskakuje ilością i różnorodnością 
prac, klimatem, ciepłem i serdecznością. Czuje się od razu, że to nie jest miejsce, gdzie Ewa bywa, to 
jest z całą pewnością jej ukochane miejsce na ziemi.
Duża, retrospektywna wystawa prac Ewy Gadnickiej Włodarczyk w Galerii w Pałacu Vauxhall 
zorganizowana w ramach naszego cyklu „Marzec Kobiet w Galerii”przedstawia portret kobiety – 
matki, artystki, intelektualistki.               www.kulturakrzeszowice.pl
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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, Kry-
spinów, 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.
"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.

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 odpowiedzialnych kochających domów 
dla dwójki maluchów (suczki i pieska). Dzieciaki są odpchlone, odrobaczone, dwu-
krotnie zaszczepione i dobrze odżywione. Mają dużo energii i bardzo lubią kontakt 
z człowiekiem oraz innymi psiakami.
Ich mama jest średniej wielkości suczką. Psiaki będą docelowo ważyły ok. 20 kg. 
W tej chwili mają ok. 6 miesięcy.
Warunkiem adopcji jest podpisanie umowy adopcyjnej.    
Kontakt: 534 884 174.

W tym tygodniu pod naszą opiekę trafiła maleńka Balbinka - drobniutka ratler-
kowata suczka. Balbinka jest tak niezmiernie zakochana w każdym człowieku, 
który zechce jej poświęcić chociaż troszkę uwagi, że nawet trudno jej zrobić 
zdjęcia, bo całym swoim maleńkim ciałkiem stara się przytulić. Sunia miała na 
łopatce brzydką sączącą się zmianę, która została już wycięta. Wkrótce będzie 
zaszczepiona, wysterylizowana i zaczipowana. Balbinka bardzo potrzebuje 
domu, gdyż gwar i ciągły ruch jaki panuje w przytulisku ją przeraża. Najlepiej 
czułaby się zwinięta w kłębek na czyiś kolanach.   Kontakt: 534 884 174.

PIESKI MAŁE DWABALBINKA

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

W turnieju uczestniczyło 7 ze-
społów z gimnazjów w Krze-
szowicach, Bibicach, Katolic-
kiego Gimnazjum w Skawinie, 
Kamienia, Słomnik, Rząski 
i Mnikowa. Drużyna z Mniko-
wa awansowała do półfinału po 
zajęciu 2 miejsce w grupie (po 
porażce z Gimnazjum w Ka-
mieniu i zwycięstwach z Gim-
nazjami ze Słomnik i Rząski).
W półfinale siatkarze z Mniko-
wa zwyciężyli w meczu z Kato-
lickim Gimnazjum ze Skawiny 
i w finale powtórnie spotkali 

się z drużyną z Kamienia. Ry-
wal po drugi raz okazał się 
lepszy i zasłużenie zwyciężył 
w turnieju.
Siatkarzy do turnieju przygoto-
wał Janusz Kleśta.
Gratulujemy!!!  

 v www.liszki.pl

u góry od lewej: Michał Majcherek, 
Krzysztof Koczwara, Dawid Kania, Kamil 
Niemiec, Łukasz Cyganik (kapitan), Dawid 
Klimkowicz, Janusz Kleśta - trener,

u dołu od lewej: Piotr Kania, Krystian 
Siuda, Jakub Kwoka, Krzysztof Dziedzic, 
Bartłomiej Bobak, Konrad Steczko

SIATKARZE Z GIMNAZJUM W MNIKOWIE 
WICEMISTRZAMI POWIATU KRAKOWSKIEGO
12 lutego w Krzeszowicach odbyły się zawody w piłce 
siatkowej chłopców o mistrzostwo powiatu krakow-
skiego ziemskiego.
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Małgorzata Szczuka

•  Księgi handlowe
•  Księgi przychodów 
     i rozchodów
•  Ewidencje ryczałtu

Morawica 103
32-084 Morawica

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

Prowadzimy:
•  Kartę podatkową
•  Obsługę w zakresie:
    kadr, płac, ZUS, PFRON
•  Inne

SKŁAD OPAŁU I DREWNA 

604 919 706
535 192 850 535 192 850 

www.interkuk.com.plwww.interkuk.com.pl interkuk@vp.plinterkuk@vp.pl

F.U. INTER-KUK 

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

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

Drewno opałowe od 100 zł/mpDrewno opałowe od 100 zł/mp

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


