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CZYTAJ NA STRONIE 9

KRZESZOWICE
UL. DASZYŃSKIEGO 2, 
TEL. 792 608 139

TRZEBINIA
UL. RYNEK 4,

TEL. 32 753 37 30

DO WYNAJĘCIA 
SKLEP, NOWE BIURA 12 - 42 m2

CHRZANÓW, KRZESZOWICE TANIO
TEL. 604 790 553

DZIEŃ KOBIET
Dzień Kobiet – święto, które ma tyle samo zwolenni-
ków ilu przeciwników. Jedni twierdzą, że to świetna 
okazja aby okazać miłość, wdzięczność i szacunek 
kobiecie inni uważają, że to sztuczny twór, który 
kojarzy się z wręczaniem goździka i pary rajstop 
w czasach komunistycznych. Dla mnie jest to okazja 
do refleksji nad istotą kobiecości, rolą kobiety dzisiaj, 
oraz nad problemem feminizmu – podnoszonego 
dzisiaj przez kobiety dość głośno.

więcej na str. 2

FELIETON

www.marcopizzeria.pl

12 285 13 20
12 285 47 74
665 011 598

GORĄCA
PIZZA
OBIADY
DOMOWE

Zabierzów ul. Polna 2

Nawet w 24 godziny!
POŻYCZKA

szybko i uczciwie do 25 000 zł

Twoje pieniądze

692 890 328   *
12 427 57 80   *

728 874 315   *

668 681 889   *

512 118 586   *

*koszt połaczenia zgodny 
z taryfą operatora 
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STOMATOLOGIA 
GIEBUŁTÓW

Pełen zakres usług

 ( 12 36 18 01
 883 346 606

ZABIEGI WYKONYWANE BEZBOLEŚNIE
RENTGEN CYFROWY

Giebułtów,
ul. Topolowa 2
(koło kościoła)

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

porcelanowe
pełnoceramiczne}

www.stomatologia.ubf.pl

Czym jest kobiecość? Kie-
dyś odpowiedź na to pyta-
nie była łatwa. Kobiecość 
oznaczała skromność, ła-
godność, delikatność, opie-
kuńczość, gospodarność, 
bogobojność. Idealna kobie-
ta była posłuszna najpierw 
ojcu i matce później swemu 
mężowi. Miała się dobrze 
prowadzić, dbać o czystość 
dosłownie i w przenośni. 
Nie musiała być wykształ-
cona, wręcz przez wiele lat 
uniemożliwiano jej naukę. 
Odwaga w wypowiadaniu 
swoich myśli, bycie nieza-
leżną i niepokorną było na-
ganne. Z czasem rewolucja 
społeczna mająca miejsce 
w krajach wysoce ucywi-
lizowanych spowodowała 
wyzwolenie kobiet z więzów 
narzuconych przez męski 
świat. Dziś pozycja kobiet 
w Europie jest nieporów-
nywalna z tą pięćdziesiąt, 
sto czy dwieście lat temu. 
W Europie mówi się wręcz 
o feminizacji społeczeństwa, 
o kryzysie męskości. Jedno-
cześnie nadal słyszymy o be-
stialskim traktowaniu kobiet 
w krajach afrykańskich, nie-
których krajach Azji i na Bli-
skim Wschodzie. 
Jednocześnie ideał kobiety 
w wielu krajach bardzo się 
zmienił od czasów, gdy te 
zaczęły się kształcić i pra-
cować zawodowo. Dzisiaj 
podziwiamy kobiety nauki, 

polityki, sztuki. Jednym 
słowem kobiety sukcesu. 
Często są to kobiety dobrze 
wykształcone, obejmujące 
ważne stanowiska, będące 
kreatywne i zorganizowane. 
Prowadzą domy, wychowują 
dzieci i realizują swoje am-
bicje zawodowe. Są jednak 
i minusy tego stanu. Dzisiaj 
przeciętna, młoda kobieta, 
która wchodzi w dorosłe 
życie często nie umie ugo-
tować przysłowiowej zupy, 
czy zadbać o dom, o opiece 
nad dzieckiem dowiaduje 
się z podręczników. Niegdyś 
dziewczęta podpatrywały 
swoje siostry i kuzynki. Dziś 
rodziny nie są już tak liczne 
a do spotkań bliskich docho-
dzi przeważnie tylko z okazji 
świąt, ślubów i pogrzebów. 
Kobieta, niegdyś strażniczka 
ogniska domowego współ-
cześnie rolę tą traktuje coraz 
częściej drugoplanowo.  
Wyzwolenie seksualne 
z jednej strony spowodo-
wało, że kobieta nie musi 
latem chodzić z zakrytymi 
ramionami, śmiało może 
ubrać krótkie szorty i nie 
będą szokować. Może głośno 
mówić o potrzebach seksu-
alnych i pragnieniu miłości. 
Lecz i to ma swoje minusy. 
Cielesność stała się towarem 
powszechnym. Prawie każda 
reklama zawiera podteksty 
seksualne, a nagość, zwłasz-
cza kobieca jest na każdym 

plakacie, w fil-
mie, teledysku. 
Takie uprzed-
m io t ow ie n i e 
jest zaprzecze-
niem tego o co 
walczyły pierwsze feminist-
ki. 
Jak znaleźć złoty środek na 
bycie nowoczesną kobietą. 
Myślę że dzisiejszy femi-
nizm już nie musi polegać 
na paleniu staników, i udo-
wadnianiu że jesteśmy tak 
samo dobre jak mężczyźni. 
To już jest niezaprzeczal-
ne. Dzisiejsza feministka to 
kobieta , która sama decy-
duje o sobie. Dla mnie fe-
minizm to prawo wyboru, to 
stan umysłu. To czy kobieta 
używa czerwonej pomadki 
czy może chodzi w męskich 
garniturach nie ma żadnego 
znaczenia.
Więc czym jest kobiecość? 
Dla każdego pewnie trochę 
czymś innym, dla mnie jest 
to wrażliwość na innych, to 
wewnętrzne ciepło, łagod-
ność ale i niezwykła siła. 
Siła, która pozwala nam łą-
czyć wiele obowiązków, po-
dejmować nowe wyzwania, 
osiągać sukcesy i przekra-
czać kolejne bariery. 
 

 v Ewa Wołoszyn
ewart.woloszyn@gmail.com

DZIEŃ KOBIET cd

W sytuacji wystąpienia z żąda-
niem alimentacyjnym od współ-
małżonka Sąd najpierw ustala czy 
żądający znajduje się w niedostat-
ku – a po pozytywnym ustaleniu 
przechodzi do określania wyso-
kości zobowiązania. Tak więc co 
należy rozumieć pod pojęciem 
niedostatku?
Niedostatek to stan, gdy upraw-
niony nie ma żadnych lub wy-
starczających własnych środków 
utrzymania (tj. wynagrodzenia za 
pracę, emerytury, renty, docho-
dów z majątku), które mogłyby 
zaspokoić jego usprawiedliwione 
potrzeby. Posiadanie jakichkol-
wiek dochodów nie wyklucza 
przyjęcia niedostatku. Domagają-
cy się alimentów winien w pełni 
wykorzystać wszystkie możliwo-
ści w celu uzyskania dochodów. 
W orzecznictwie wśród przyczyn 
niedostatku odnaleźć można: 
konieczność opieki nad dzieć-
mi z małżeństwa i niemożność 
podejmowania pracy, brak kwa-
lifikacji, stan zdrowia. Z drugiej 
jednak strony młoda osoba, nie 
wykazująca braku przeciwwska-
zań do podjęcia pracy, co prawda 
bez doświadczenia zawodowego, 
mająca pod opieką małoletnie 
10 letnie dziecko– nie została 
uznana przez Sąd Apelacyjny 
w Krakowie za osobę, która wła-
snymi siłami nie byłaby w stanie 
zaspokoić swoich podstawowych 
potrzeb. 
Usprawiedliwione potrzeby mają 
charakter konsumpcyjny. Chodzi 
m.in. o zapewnienie mieszkania, 
wyżywienia, odzieży, leczenia, 
w taki sposób, aby zapewnić nor-
malne warunki bytowania, odpo-
wiednie do wieku i stanu zdrowia 

uprawnionego. Toteż gdy upraw-
niony jest chory, do potrzeb tych 
należą także lekarstwa. Jeżeli jed-
nak pozostaje on w nieformalnym 
związku, jego usprawiedliwione 
potrzeby należy ocenić również 
biorąc pod uwagę możliwości za-
robkowe i majątkowe partnera.  
Przy ustaleniu wysokości świad-
czenia ma znaczenie nie tylko sy-
tuacja majątkowa uprawnionego, 
ale również możliwości zarobko-
we zobowiązanego. Tak więc nie 
tylko dochody rzeczywiście uzy-
skiwane decydują, ale również te 
dochody i zarobki, które osoba 
zobowiązana powinna uzyskiwać 
przy dołożeniu należytej staran-
ności, przy pełnym wykorzy-
staniu sił i umiejętności. W jed-
nym z orzeczeń Sąd Okręgowy 
w Tarnowie przyjął, iż obowiązek 
alimentacyjny nie spoczywa na 
byłym małżonku, uzasadniając 
to okolicznością, iż jego wyna-
grodzenie w większej części jest 
zajęte na poczet zaległości kredy-
towych obu stron jeszcze z okresu 
małżeństwa i alimentów na rzecz 
małoletniej córki, a prowadzona 
przez niego działalność gospo-
darcza przynosi straty. 
Obowiązek alimentacyjny nie zo-
stanie przyjęty, gdy poziom życia 
obojga rozwiedzionych jest zbli-
żony. Przykładowo małżonkowie 
otrzymują świadczenia emery-
talne, stale korzystając z pomocy 
lekarskiej, a różnica w wysokości 
świadczenia nie przekracza kil-
kuset złotych. Okoliczność, iż 
poziom życia jest niesatysfakcjo-
nujący nie kreuje powstania obo-
wiązku alimentacji. 
Dostarczania środków utrzy-
mania ma granice czasowe. Po 

pierwsze wygasa w przypadku 
zawarcia nowego małżeństwa 
przez uprawnionego. Konku-
binat nie eliminuje możliwości 
dochodzenia alimentacji. Druga 
okoliczność powodującą ustanie 
obowiązku wspomagania byłego 
małżonka to upływ pięcioletnie-
go terminu od orzeczenia rozwo-
du. Przy czym istnieje możliwość 
przedłużenia obowiązku mimo 
upływu wskazanego terminu. 
Dzieje się tak gdy Sąd, na żąda-
nie uprawnionego, ustali zaistnie-
nie wyjątkowych okoliczności. 
Te okoliczności muszą wystąpić 
przed zakończeniem 5 lat od roz-
wiązania małżeństwa. Orzecz-
nictwo jako przykład wskazuje: 
brak otrzymywania świadczeń 
emerytalno-rentowych przez 
rozwiedzionego małżonka, spo-
wodowany koniecznością rezy-
gnacji przez niego z zarobkowa-
nia, z uwagi na wychowywanie 
małoletnich dzieci i prowadzenie 
gospodarstwa domowego. 
Reasumując, alimentacja wspo-
magająca byłego małżonka po 
rozwodzie - istnieje, i stanowi 
kontynuację obowiązku wzajem-
nej pomocy powstałego przez 
zawarcie związku małżeńskiego. 
Niemniej jednak jej przyjęcie 
wymaga każdorazowo oceny 
całokształtu stanu faktycznego, 
toteż podane przykłady należy 
traktować poglądowo, bowiem 
niewykluczone, iż podobne oko-
liczności będą prowadzić do od-
miennego rozstrzygnięcia Sądu.

 v Radca prawny  
Agnieszka Kulig-Gęgotek 

Kancelaria LEGIBUS CONSULTO
kancelaria@legibus-consulto.pl

PORADY PRAWNE 

JESTEŚ PO ROZWODZIE BEZ ORZEKANIA O WINIE 
– SPRAWDŹ KIEDY BĘDZIESZ MUSIAŁ PŁACIĆ 

 ALIMENTY BYŁEMU WSPÓŁMAŁŻONKOWI 
Jeżeli rozwód został przeprowadzony bez orzekania o winie 
wówczas małżonek, który jest w niedostatku, może żądać od 
byłego współmałżonka alimentów w wysokości odpowiada-
jącej jego usprawiedliwionym potrzebom oraz możliwością 
zobowiązanego. Podstawą roszczenia stanowi przepis art. 60 
Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Każda para może złożyć wnio-
sek do kierownika usc o udzie-
lenie ślubu poza urzędem stanu 
cywilnego o ile wskazane miej-
sce ceremonii zapewnia zacho-
wanie uroczystej formy oraz 
bezpieczeństwo osób obecnych 
przy składaniu oświadczeń 
o wstąpieniu w związek mał-
żeński Za zorganizowanie ta-
kiej uroczystości przyszli mał-
żonkowie, będą musieli zapłacić 
obok opłaty skarbowej w wyso-
kości 84 zł za sporządzenie aktu 
małżeństwa, opłatę dodatkową 
w wysokości 1000 zł .
Informuję również, że od 1 mar-
ca 2015 roku rozpoczął działa-
nie System Rejestrów Państwo-
wych, który połączył w jeden 

system najważniejsze polskie 
rejestry. W tym samym dniu 
również weszła w życie nowa 
ustawa Prawo o aktach stanu 
cywilnego wprowadzająca elek-
troniczny sposób prowadzenia 
rejestracji stanu cywilnego. 
Dzięki tym zmianom powstała 
ogólnopolska baza aktów stanu 
cywilnego, która od 1 marca br. 
będzie sukcesywnie napełniana 
przez wprowadzanie aktów sta-
nu cywilnego.
Odpisy aktów stanu cywilnego 
możemy odebrać w dowolnym 
urzędzie stanu cywilnego na 
terenie kraju. Czas oczekiwania 
na otrzymanie odpisu danego 
aktu stanu cywilnego będzie 
zależał od tego, do którego USC 

zostanie złożony wniosek.   Do-
kument zostanie wydany w cią-
gu 7 dni roboczych, jeżeli wnio-
sek zostanie złożony do USC 
przechowującego akt i w ciągu 
10 dni roboczych, jeżeli wnio-
sek zostanie złożony do innego 
urzędu.
Wszelkie informacja dotyczącej 
nowej ustawy Prawo o aktach 
stanu cywilnego i Rejestrów 
Państwowych możecie Państwo 
znaleźć na stronie Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych.     

 v Krystyna Jędrzejowska
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

www.zabierzow.org.pl

ŚLUB W PLENERZE
Od 1 marca 2015 roku z dniem wejścia ustawy z dnia 28 
listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. 
z 2014 r. poz. 1741, z poźn. zm.) przyszli małżonkowie mogą 
zawrzeć małżeństwo poza lokalem urzędu stanu cywilnego. 
Kierownik urzędu stanu cywilnego może udzielić ślubu poza urzędem 
stanu cywilnego w miejscu, który położony jest na terytorium gminy, 
w okręgu który jest właściwy miejscowo czyli na obszarze właściwości 
urzędu stanu cywilnego, w którym pełni tę funkcję.
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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.

W tym roku została przy-
bliżona postać płk Łukasza 
Cieplińskiego pseudonim 
„Pług”. Wszyscy w  wiel-
kim skupieniu wysłuchali 
krótkiej historii związanej 
z wydarzeniami 1 marca 
1951 roku i obejrzeli film 
dokumentalny poświęcony 
Łukaszowi Cieplińskiemu. 
Chłopcy wystąpili w bluzach 
z nadrukami „Żołnierzy Wy-
klętych”. Wojciech Kozioł 
odczytał wzruszające frag-
menty listów więziennych 
Łukasza Cieplińskiego do 
żony i synka. Mieliśmy rów-
nież możliwość obejrzenia 
zdjęć odsłonięcia pomników 
płk Łukasza Cieplińskie-
go „Pługa” i mjr Zygmunta 
Szendzielarza „Łupaszki” 
w Parku Jordana  z dnia  
1 marca 2015.  Na początku 
apelu odśpiewaliśmy hymn 
Polski; na końcu uczciliśmy 
pamięć wszystkich niezłom-
nych bohaterów podziemia 
chwilą ciszy.  

 v Źródło: www.liszki.pl

Wojciech Kozioł czyta fragmenty listów 
Łukasza Cieplińskiegdo żony i syna

Pomnik płk Łukasza Cieplińskiego 
w Parku Jordana w Krakowie                 

 „Przysięgaliśmy na Orła i na Krzyż”

Wszystkich bohaterów   „Żołnierzy Wy-
klętych” uczciliśmy minutą ciszy

GODNIE OBCHODZILIŚMY NARODOWY
 DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

Jak co roku od wprowadzenia tego święta, w naszym gimnazjum odbywają się apele poświęco-
ne bohaterom podziemia antykomunistycznego. Uczniowie poznawali tragiczne losy między inny-
mi Danusi Siedzikówny „Inki” i Jana Rodowicza „Anody”.

 Uroczystość uczczenia  Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych została przygotowana 
przez uczniów klasy IIIa pod kierunkiem wychowawczyni  mgr Aleksandry Kameckiej. 
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DREW-EKO
WYROBY OGRODOWE Z DREWNA
WOLA FILIPOWSKA
ul. Krzeszowicka 67 ✆ 784 416 692
> ALTANY  
> MEBLE OGRODOWE
> DOMKI LETNISKOWE,
    NARZĘDZIOWE 
    I DREWUTNIE
> HUŚTAWKI   
> PLACE ZABAW
> BUDY DLA 
    PSÓW I KOTÓW
> STUDNIE, WIATRAKI, 
    DONICE
> SZTACHETY, 
    PODBITKA, 
    BOAZERIA

www.altanydreweko.pl

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Doradztwo geodezyjno-prawne w obrocie nieruchomościami 

Szacowanie i wycena nieruchomości
Zarządzanie nieruchomościami mieszkaniowymi i komercyjnymi

Pośrednictwo �inansowe i kredyty 

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

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

Agata Kulczycka,  Maciej Kulczycki   

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

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

WYNAJMIEMY!!! 

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

 NOWOŚĆ!!

POŚREDNICZYMY

W POZYSKIWANIU

KREDYTÓW HIPOTECZNYCH,

GOTÓWKOWYCH

ORAZ PRZY ZAKUPIE

SAMOCHODÓW. 

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

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

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

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

Tak więc prawo do urlopu wycho-
wawczego ma pracownik zatrud-
niony co najmniej sześć miesięcy, 
tj. taki, który wcześniej pozostawał 
w stosunku pracy co najmniej przez 
taki okres. Nie chodzi tu o staż pra-
cy u pracodawcy, który ma udzielić 
tego urlop, gdyż  do sześciomiesięcz-
nego okresu zatrudnienia wlicza się 
bowiem wszystkie poprzednie okre-
sy zatrudnienia. Nie ma przy tym 
znaczenia, w jakim wymiarze czasu 
pracy pracownik świadczył pracę, 
a także, w jaki sposób i kiedy ustał 
stosunek pracy.
Ponadto, w wyroku z dnia 18 czerw-
ca 1998 roku sygn. akt  III AUa 
296/98, Sąd Apelacyjny w Białym-
stoku uznał, iż do okresu zatrud-
nienia pracowniczego, od którego 
zależy nabycie prawa do urlopu 
wychowawczego, wlicza się również 
okres pobierania zasiłku dla bezro-
botnych.
Prawo do urlopu wychowawczego 
ma zarówno pracownica – matka 
dziecka, jak i pracownik – ojciec 
dziecka. Jeżeli jednak oboje rodzice 
lub opiekunowie dziecka są zatrud-
nieni, z tego uprawnienia, zgodnie 
z art. 1891 k.p., może korzystać jed-
no z nich, poza wyjątkiem zawartym 
w przepisie art. 186 § 6 k.p, z którego 
wynika, że rodzice lub opiekunowie 
dziecka mogą jednocześnie korzy-
stać z urlopu wychowawczego przez 
okres nieprzekraczający 4 miesięcy.

Istotnym warunkiem udzielenia 
urlopu wychowawczego jest wnio-
sek pracownika, gdyż pracodawca 
nie może go udzielić z własnej ini-
cjatywy. Jest to bowiem urlop bez-
płatny, tj. w jego okresie nie przy-
sługuje ani wynagrodzenie za pracę, 
ani zasiłek z ubezpieczenia społecz-
nego. W myśl § 1 rozporządzenia 
Ministra Pracy i Polityki Społecz-
nej z 19 września 2013 r. w sprawie 
szczegółowych warunków udziela-
nia urlopu wychowawczego (Dz.U. 
z 2013 r. poz. 1139) wniosek o udzie-
lenie urlopu wychowawczego składa 
się pracodawcy w formie pisemnej 
na 2 tygodnie przed rozpoczęciem 
okresu, w którym zamierza się ko-
rzystać z tego urlopu. Jeżeli wniosek 
o udzielenie urlopu wychowawcze-
go został złożony bez zachowania 
tego terminu, zgodnie z ww. rozpo-
rządzeniem urlopu udziela się nie 
później niż z dniem upływu 2 tygo-
dni od dnia złożenia tego wniosku.
Wymiar urlopu wychowawczego 
wynosi do 36 miesięcy, z tym że 
urlop jest udzielany na okres nie 
dłuższy niż do ukończenia przez 
dziecko 5. roku życia. Niezależnie 
od tego urlopu, jeżeli z powodu 
stanu zdrowia (potwierdzonego 
orzeczeniem o niepełnosprawności 
lub stopniu niepełnosprawności) 
dziecko wymaga osobistej opieki 
pracownika, może być udzielony 
dodatkowy urlop wychowawczy 

w wymiarze do 36 miesięcy – na 
okres nie dłuższy niż do ukończenia 
przez dziecko 18. roku życia. Zatem 
w przypadku niepełnosprawnego 
dziecka pracownicy mogą skorzy-
stać nawet z 72 miesięcy urlopu wy-
chowawczego.
Od 1 października 2013 roku, zgod-
nie z art. 186 § 4 i 5 k.p.,  każdemu 
z rodziców lub opiekunów dziecka 
przysługuje wyłączne prawo do 1 
miesiąca urlopu wychowawczego. 
Prawa tego nie można przenieść na 
drugiego z rodziców lub opieku-
nów dziecka. Skorzystanie z urlopu 
wychowawczego w wymiarze co 
najmniej 1 miesiąca oznacza wyko-
rzystanie przez rodzica lub opiekuna 
dziecka tej części urlopu. Tak więc 
prawo do 36 miesięcy urlopu wycho-
wawczego przysługuje rodzicowi 
dziecka tylko wówczas, gdy: drugi 
rodzic dziecka nie żyje, nie przysłu-
guje mu władza rodzicielska, został 
pozbawiony władzy rodzicielskiej 
(także gdy została ona ograniczona 
lub zawieszona). W tych przypad-
kach nie ma bowiem możliwości, 
aby drugi rodzic skorzystał z nie-
przenoszalnej części urlopu. Urlop 
wychowawczy w wymiarze do 36 
miesięcy przysługuje również wte-
dy, gdy dziecko pozostaje pod opie-
ką tylko jednego opiekuna.

 v Rafał Czeladzki
email: RCzeladzki@gmail.com

PORADY PRAWNE 

PRAWO DO URLOPU WYCHOWAWCZEGO
Zgodnie z art. art. 186 § 1 k.p. pracownik zatrudniony co naj-
mniej sześć miesięcy ma prawo do urlopu wychowawczego 
w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Do sze-
ściomiesięcznego okresu zatrudnienia wlicza się poprzednie 
okresy zatrudnienia.

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

Trattoria la Rucola zapropo-
nuje miłośnikom włoskich 
specjałów szeroką gamę 
przystawek, pizze wypiekane 
w piecu opalanym drewnem, 
a także makarony przygoto-
wywane w lokalu na bieżą-
co. Bogatą ofertę restauracji 
uzupełnią sałatki i desery. 
Klienci będą mieli okazję 
zamówić dania przygotowa-
ne ze składników sprowadza-
nych na specjalne zamówie-
nie bezpośrednio z Włoch.
Pizzeria Trattoria la Ruco-
la to nowość wśród oferty 
gastronomicznej oferowa-
nej przez Galerię Bronowi-
ce. Lokal zaprojektowano 
zgodnie z tradycyjnym wło-
skim stylem. Goście zjedzą 
w przestrzennej kuchni, 
przepełnionej klimatem sło-
necznej Italii. Restauracja 
zaoferuje również możliwość 
dostawy lub cateringu. 
-  Wychodząc  naprzeciw 
oczekiwaniom  naszych 

klientów,  poszerzamy  ofer-
tę  gastronomiczną  o ko-
lejnego  najemcę.  Jesteśmy 
usatysfakcjonowani,  bo-
wiem  Trattoria  la  Rucola 
to  pierwsza  pizzeria w  na-
szym centrum handlowym. 
Niewątpliwą  atrakcją  dla 
miłośników  włoskich  sma-
ków  odwiedzających  Gale-
rię Bronowice  będzie moż-
liwość  podpatrzenia,  jak 
tworzone  są  poszczególne 
specjały.  Dania  bowiem 

przygotowywane  będą 
w  formie  live  cooking,  na 
oczach  klientów  – mówi 
Aleksandra Rzońca, dyrektor 
Galerii Bronowice.   
Lokal czynny będzie 
w godzinach otwarcia Gale-
rii Bronowice. 

SMAKI SŁONECZNEJ ITALII 
W GALERII BRONOWICE

Już niebawem w Galerii Bronowice pierwsi smakosze 
kuchni włoskiej będą mogli delektować się pysznymi spe-
cjałami. W marcu otwarta zostanie pierwsza w Krakowie 
restauracja Trattoria la Rucola!
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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

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

ELEKTROSTYMULACJA: PIĘKNO, RELAKS I ZDROWIE

Zabieg elektrostymulacji jest obecnie uznawany za jedną z z najbardziej 
skutecznych metod modelowania sylwetki i walki z nadwagą. Nowoczesne 
programy zastosowane w elektrostymulacji, pozwalają na dotarcie do każdego 
mięśnia, dlatego jest tak popularna również w praktykach medycyny estetycznej. 
Technologia wykorzystuje prąd pulsacyjny Faradaya, przez co mięśnie wykonują 
do 1200 ruchów na 1h, a to odpowiada 7h wysiłkowi fizycznemu!

W trakcie zabiegu elektrostymulacji mięśnie pobudzane są do intensywnej 
gimnastyki a energia pobierana jest z rezerw tłuszczu. Tłuszcz gromadzony 
w ciele w postaci trój glicerydów, zostaje rozbity na glicerynę i wolne kwasy 
tłuszczowe, które następnie są spalane. Gimnastyka taka wzmacnia mięśnie, 
modeluje sylwetkę i daje uczucie lekkości.

Badania In Vivo potwierdziły, że elektrostymulacja pozwala w szybki spo-
sób, pozbyć się od 0,5-1.5 kg w trakcie jednego zabiegu! Przykładowo 
20-minutowy zabieg odpowiada wykonaniu ok.360 przysiadów lub 360 
uniesień nóg. Co więcej redukuje centymetry w obwodzie ciała od 5 do 
12 cm. Pobudzone mięśnie impulsami, pracują dużo szybciej niż w trakcie 
ćwiczeń fizycznych. Przyśpieszona praca mięśni jest właśnie przyczyną, 
niezwykle szybkiego chudnięcia i modelownia ciała. 

Badania naukowe wskazują na wiele zalet działania impulsów elektrycznych, 
dlatego zabiegi elektrostymulacji są stosowane w terapiach medycznych:
• W leczeniu artretyzmu i reumatyzmu
• W leczeniu schorzeń mięśni
• Redukują bóle i napięcia mięśniowe
• Uśmierzają bóle kostno stawowe
• Uśmierzają bóle neurologiczne
• Poprawiają krążenie krwi
• Usuwają toksyny z organizmu
• Zwiększają metabolizm

Należy pamiętać, że zabiegi stosowane w celu redukcji tkanki tłuszczowej, 
sprzyjają wielu procesom korzystnym nie tylko dla samych mięśni, ale również 
w widoczny sposób wpływają na kondycję skóry:
• Poprawiają napięcie tkanki łącznej
• Ujędrniają skórę 
• Likwidują zwiotczenia
• Redukują cellulit

Elektrostymulacja to metoda całkowicie bezpieczna, zdrowa i niezwykle 
skuteczna, gdyż impulsy elektryczne prowokują dokładnie taką samą 

pracę, którą wykonują 
mięśnie podczas trady-
cyjnych ćwiczeń. Jest 
doskonałym sposobem 
na wyszczuplenie i mo-
delowanie sylwetki w 
sposób bez wysiłkowy. 
Daje możliwość wy-
konania intensywnego 
zabiegu na ciało, który jest przyjemny i relaksujący. Zabieg można 
ukierunkować tak, aby ze szczególną intensywnością oddziaływać na 
najbardziej problematyczne części ciała, np.: uda, pośladki czy brzuch.

Obecnie, gdy tempo życia jest ogromne, aby zaoszczędzić czas, można 
korzystać z dwóch zabiegów jednocześnie. Dostosowując specjalistyczne 
programy do indywidualnych potrzeb, równocześnie gdy wyszczupla się 
ciało, można wykonać zabieg: 
• Odmładzający twarz
• Odmładzający dłonie
• Lifting biustu, pośladków, brzucha, np. po ciąży
• Modelujący, ujędrniający i  wzmacniający ramiona
• Zabieg niwelujący bóle kręgosłupa

Elektrostymulacja to zabieg, który w wygodny sposób pozwoli 
cieszyć się szczupłą sylwetką, zadba o zdrowie, relaks i w konsek- 
wencji piękny wygląd. I jeszcze jedno. Zabiegi elektrostymulacji 
powodują wydzielanie endorfin - hormonów szczęścia, co wy-
zwala reakcje ukojenia, zadowolenia i… szczęścia :)

Elektrostymulacja to metoda wykorzystywana w terapiach niedoskonałości sylwetki. Nowoczesne technologie 
zaopatrzone w różnorodne programy lecznicze, umożliwiają wykonywanie zabiegów wyszczuplających, antycel-
lulitowych oraz liftingu twarzy i ciała.

Cennik elektrostymulacji:
•	Lifting	biustu	45	min.:	70	zł	/	Pakiet	6	zabiegów:	360	zł	
(oszczędzasz	60	zł)

•	Wybrane	części	ciała	30	min.:	60	zł	/	Pakiet	6	zabiegów:	
300	zł	(oszczędzasz	60	zł)

•	Całe	ciało	45	min.:	100	zł	/	Pakiet	6	zabiegów:	480	zł	
(oszczędzasz	120	zł)

•	Lifting	twarzy	15	min.:	50	zł	/	Pakiet	6	zabiegów:	240	zł	 
(oszczędzasz	60	zł)

Dla	firm	–	atrakcyjne	upusty	cenowe 
	Wystawiamy	faktury	VAT

RADOŚĆ	Z	EFEKTÓW	–	BEZCENNA!!!

DO SPRZEDANIA
piękny, stylowy DOM W BESKIDZIE NISKIM

Powierzchnia 240 m kw, działka 20 arów.
Bardzo dobra baza wypadowa, w pobliżu: Iwonicz Zdrój i Rymanów Zdrój, termalne 
baseny na Słowacji. Wyciąg narciarski - 5 min. jazdy samochodem. Z uwagi na rozkład 
pomieszczeń dom może być zamieszkany swobodnie przez dwie rodziny, a także 
wykorzystany na działalność agroturystyczną.

BARDZO ATRAKCYJNA CENA: 390 tys. PLN.
Dodatkowo istnieje możliwość dokupienia działek budowlanych przylegających do 
nieruchomości – 19 arów oraz 4 ary z także działki rolnej 6 arów.

Kontakt: 696 595 118

DO SPRZEDANIA

KOLEJNE TRANSMISJE z Metropolitan Opera w Kinie Sokół w Trzebni

14. 03. 2015 | sobota | 17:55

Rossini „Pani jeziora”  
25. 04. 2015 | sobota | 18:30   

Mascagni „Rycerskość wieśniacza”  
oraz Leoncavallo „Pajace”

Cena biletu 45 złotych, ulgowy dla dzieci, młodzieży i studentów do 26 roku życia 
na podstawie legitymacji - 40 złotych, karnet na 3 transmitowane wydarzenia – 120 
złotych. REZERWACJE: tel. (32) 6-110-621 Dom Kultury SOKÓŁ, Trzebinia, Kościuszki 74

tck.trzebinia.pl
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KĄCIK KULINARNY

Kotlety ziemniaczane z kiszoną kapustą  
• ziemniaki pure około 20 dkg 
• kapusta zasmażana około 5 łyżek 
• pieprz około 1/2 łyżeczki
• 2 jajka 
• bułka tarta
• olej do smażenia
Ziemniaki dokładnie wymieszać z kapustą zasmażaną i jajkami. 
Doprawić pieprzem. Uformować w rękach (zmoczyć zimną wodą 
– masa nie będzie się kleić do rąk ) kotlety, obtoczyć w bułce tar-
tej. Rozgrzać olej na patelni i smażyć kotlety na rumiano. Podawać 
ciepłe. Uwaga, szybko znikają ;)  

Witam Państwa, dzisiaj proponuję prosty przepis na pyszne kotlety, które u mnie 
w domu zniknęły w sekundę. Po obiedzie zostało kilka łyżek ugotowanych ziemniaków, 
resztka kapusty zasmażanej z kminkiem i pomyślałam - raz kozie śmierć ;) przetestuje-
my, zrobimy kotlety. I tak powstały kotlety, które tylko mignęły w kuchni...a za to padały 
pytania... - jak to, nie ma więcej ? Odpowiedź mogła być tylko jedna... trzeba było zjeść mniej na obiad ;) 

KOTLETY ZIEMNIACZANE Z KISZONĄ KAPUSTĄ

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

na facebooku:  www.facebook.com/kuchnianawzgorzu
ul. K. K. Wielkiego 29

32-300 Olkusz, 
tel. 32 754 56 70

tel. kom. 608 696 097

Ponad 21 lat doświadczenia

 Prowadzenie podatkowej 
 księgi przychodów i rozchodów
 Ryczałt    Rejestry VAT    ZUS
 Pomoc w rozpoczęciu działalności

KOMPRA
BIURO RACHUNKOWE

TANIO
SZYBKO 
SOLIDNIE

ARCHITEKT
tel. 505-211-347

W Nowohuckim Centrum Kultu-
ry obudziliśmy Śnieżkę i zacza-
rowaliśmy Kopciuszka, a warsz-
taty teatralne oraz warsztaty 
disco wyzwoliły w nas mnóstwo 
pozytywnej energii. Gimna-
zjaliści za to, nadmiar swojej 
energii mogli spożytkować od-
szukując się w ciemnym labi-
ryncie centrum rozrywki lase-
rowej. Grając w paintball każdy 
uczestnik mógł poczuć się jak 
prawdziwy bohater gier kompu-
terowych.
Przez dwa tygodnie nie zabra-
kło również emocji sportowych. 
Rozegraliśmy Wielki Turniej 
Piłki Nożnej dla gimnazjum 
oraz dla szkoły podstawowej. 
Każdy kolejny gol wywoływał 
ogromny entuzjazm, a okrzyki 
dopingujących niosły się sze-
rokim echem po hali sportowej 
GOKiS. W ostatnim dniu fe-
rii rozegraliśmy Turniej ringo 
w kategoriach indywidualnych 
oraz zespołowych. W czasie 
tych rozgrywek, technicznych 
wskazówek zawodnikom udzie-
lał goszczący na naszym turnie-

ju, wraz ze swoimi zawodnika-
mi, trener Parafialnego Klubu 
Sportowego „Jadwiga” Kraków 
pan Jan Ziółko. 
Dodatkowo w godzinach otwar-
cia hali sportowej funkcjono-
wała ścianka wspinaczkowa, 
na której mogli się sprawdzić 
zarówno starsi jak i młodsi 
śmiałkowie. W sumie z zajęć 
sportowych i wyjazdów organi-
zowanych prze Gminny Ośro-
dek Kultury i Sportu skorzysta-
ło około 120 uczniów z terenu 
gminy Wielka Wieś.
Z relacji uczestników wiemy, że 
czas spędzony z nami przyniósł 
im wiele radości, a co najważ-
niejsze udało nam się przegonić 
nudę i samotne siedzenie przed 
komputerem.
Dziękujemy i zapraszamy do 
korzystania z oferty GOKiS 
przez cały rok.   

 v GBP 
www.wielka-wies.pl

MY SIĘ ZIMY NIE BOIMY - 
PODSUMOWANIE FERII Z GOKIS

Po dwóch tygodniach wolnych od szkolnych obowiązków uczniowie powrócili do swoich zajęć, jednak 
emocje po feriach jeszcze nie opadły, zwłaszcza, że jest co wspominać. W tym roku oferta zajęć feryjnych 
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Białym Kościele była bardzo atrakcyjna i doskonale zapełniła czas 
dzieciom i młodzieży zajęciami sportowymi oraz wyjazdami. W ciągu dwóch tygodni wraz z uczniami szkół 
podstawowych spotkaliśmy się kinie z Misiem Padingtonem i Pingwinami z Madagaskaru.

Miłośnicy Tenczyna,
Każdy z Was może pomóc Tenczynowi robiąc zakupy.
Wspierajcie  Ratuj Tenczyn kupując przez stronę faniMani. Wchodząc na portal 
przez zamieszczony poniżej link i realizując zakupy w sklepach uczestniczących 
w projekcie przekażecie nam część ich wartości. Nie generuje to dla Was żadnych 
dodatkowych kosztów a nam pozwoli działać jeszcze skuteczniej.
Pomóżcie Tenczynowi kupując !!!!
https://fanimani.pl/zbieramy/ratuj-tenczyn/
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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

* 

5 marca 2015 r. w Samorządowym 
Centrum Kultury i Promocji Gminy 
Zabierzów uczniowie rywalizowali 
w dwóch kategoriach wiekowych: 
szkoła podstawowa i gimnazjum. 
Uczestnicy wykazali się ogromną 
wiedzą w zakresie pożarnictwa, 
niektórym udało się zebrać niemal 
100% możliwych punktów do zdo-
bycia. W wyniku rozgrywek fina-
łowych, kolejność zajętych miejsc 
przedstawia się następująco: wśród 
szkół podstawowych 1. miejsce 
Zuzanna Szczygieł (SP Nielepice), 
2. miejsce Sebastian Gomółka (SP 
Nielepice) i 3. miejsce Wiktor Sta-
chura (SP Rząska). W klasyfikacji 
uczniów gimnazjum 1. miejsce 
zdobył Michał Chechelski (gim. Za-
bierzów), 2. miejsce Natalia Olech 
(gim. Rząska) i 3. miejsce Natalie 
Jagło (gim. Rząska).
Zwycięzcy otrzymali nagrody 
rzeczowe oraz dyplomy. Pozosta-
li uczestnicy również otrzymali 
pamiątkowe dyplomy i odblaski. 
Nagrody wręczali: Zastępca Wójta 
Gminy Zabierzów Wojciech Bur-
mistrz oraz Przewodniczący Jury dh 
Stanisław Baranowski oraz Prezes 
ZOG ZOSP RP w Zabierzowie dh 
Marcin Cieślak.
Organizatorami turnieju byli: Urząd 
Gminy Zabierzów, Samorządowe 
Centrum Kultury i Promocji Gminy 
Zabierzów oraz Zarząd Oddziału 
Gminnego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych Rzeczypospolitej 

Polskiej w Zabierzowie. Wsparcia 
finansowego udzielił Urząd Gminy 
Zabierzów.

 v Tekst i zdjęcia: W. Wojtaszek 
www.zabierzow.org.pl

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY  
POŻARNICZEJ W GMINIE ZABIERZÓW

Jakie są objawy zatrucia dwutlenkiem węgla? Jaki podział pożarów obowiązuje 
w Polsce? Co to jest „linia główna”? Pod jakim ciśnieniem podaje wodę sekcja 
wysokiego ciśnienia w samochodzie gaśniczym? To tylko niektóre z pytań, na 
które musieli odpowiedzieć uczniowie biorący udział w Ogólnopolski Turniej 
Wiedzy Pożarniczej na szczeblu gminnym.

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

Geoportal umożliwia w szcze-
gólności korzystanie z usług 
wyszukiwania, przeglądania, 
pobierania i przekształcania 
danych przestrzennych. W na-
szym Geoportalu możecie Pań-
stwo m.in. znaleźć Plany Zago-
spodarowania Przestrzennego 
Gminy, numery działek, nume-
ry domów, nazwy ulic, mapę 
turystyczną, OpenStreetMap, 
zdjęcia lotnicze. Portal będzie 
rozbudowywany o kolejne war-
stwy tematyczne.  
Dane udostępnione poprzez 
Geoportal Gminy Wielka Wieś 

stanowią dostęp do usług (usłu-
ga wyszukania, usługa przeglą-
dania) o których mowa w art. 9 
ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 4 
marca 2010r. o infrastrukturze 
informacji przestrzennej (Dz.U. 
z 2010r. nr 76, poz. 489 z późn. 
zm.) dla zbiorów danych prze-
strzennych.
Zawarte w Geoportalu infor-
macje oraz generowane z niego 
wydruki nie stanowią dokumen-
tów w postępowaniach admini-
stracyjnych i innych. Mają one 
wyłącznie charakter poglądowy 
i mogą być wykorzystywane 

jedynie w zakresie przybliżo-
nej identyfikacji i lokalizacji 
przestrzennej obiektów ewi-
dencji gruntów i budynków 
oraz obiektów pozostałych baz 
danych. Kopiowanie i publiko-
wanie danych bez zgody Admi-
nistratora jest zabronione.
Zachęcamy do zapoznania się 
oraz korzystanie z naszego 
Gminnego Geoportalu. http://
wielkawies.geoportal2.pl/

 v www.wielka-wies.pl     

NOWY GEOPORTAL GMINY WIELKA WIEŚ
Szanowni Państwo udostępniamy portal internetowy 
zapewniający dostęp do usług danych przestrzennych. 
Mamy nadzieję, że będzie on dla Państwa pomocny.

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych wiosna 2015
Wójt Gminy Wielka Wieś informuje mieszkańców, że w związku z funkcjonowaniem 
nowego systemu gospodarowania odpadami zostaje zorganizowana zbiórka odpadów 
wielkogabarytowych. Do katalogu odpadów wielkogabarytowych można zaliczyć m.in. 
stare meble, sprzęt AGD i RTV, zużyte opony oraz popiół w workach.

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych w poszczególnych miejscowościach rozpo-
czyna się od godz. 6.30 zatem w/w odpady, przed tą godziną, należy wystawić 
przed swoją posesję.

Odbiorem odpadów wielkogabarytowych zajmą się firmy, które obecnie odbierają od 
Państwa odpady komunalne tj. w miejscowościach Będkowice oraz Czajowice firma 
van Gansewinkel, zaś w pozostałych firma SITA MAŁOPOLSKA.

Terminarz zbiórki odpadów wielkogabarytowych:

• 16.03.2015 r. – Wielka Wieś

• 17.03.2015 r. – Prądnik Korzkiewski

• 20.03.2015 r. – Modlnica

• 13.04.2015 r. – Tomaszowice, Szyce

• 14.04.2015 r. – Giebułtów

• 15.04.2015 r. – Wierzchowie, Os. Murownia

• 17.04.2015 r. – Bębło  

• 20.04.2015 r. – Biały Kościół

• 24.04.2015 r. – Modlniczka  

• 29.04.2015 r. – Będkowice, Czajowice

www.wielka-wies.pl
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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

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)

Kluczowe znacznie dla oceny czy 
zachodzi odpowiedzialność admini-
stratora, na gruncie prawa karnego 
czy cywilnego, ma ustawa z dnia 18 
lipca 2002r. o świadczeniu usług dro-
gą elektroniczną (Dz. U 2013r., poz. 
1422), a w szczególności przepisy art. 
14 i 15. Zasadą jest, że odpowiedzial-
ność ta spoczywa na użytkowniku, 
czyli bezpośrednim autorze kwestio-
nowanych komentarzy, a nie admini-
stratorze. Jeden z Sądów przedstawił 
to obrazowo: „tak samo jak właściciel 
płotu nie ponosi odpowiedzialności 
za to co zostało na nim namalowane, 
tak samo nie ponosi odpowiedzial-
ności administrator forum, który 
udostępnia internautom jedynie prze-
strzeń dyskową”. 
Administrator nie jest zobowiązany 
do bieżącej kontroli treści zamiesz-
czanych na forum, czy też wprowa-
dzania oprogramowania monitorują-
cego i w konsekwencji eliminowania 
z sieci tych wpisów, które w jego opi-
nii stanowią czyn zabroniony lub też 
naruszają czyjeś dobro osobiste (tak 
Sąd Apelacyjny w Lublinie w wy-
roku z dnia 18 stycznia 2011r., sygn. 
I ACa 544/10). Taka kontrola i ocena 
może mieć miejsce na późniejszym 
etapie, o czym poniżej. 
Od reguły wyżej wskazanej, o braku 
poniesienia konsekwencji prawnych 
przez administratora,  ustawodawca 
przewidział wyjątek. Odpowiedzial-
ność może dotyczyć administratora 
gdy, jak stanowi przepis art. 14 ust. 1 
w/w ustawy, posiada wiedzę o bez-

prawnym charakterze wpisu lub też 
otrzyma urzędowe zawiadomienie, 
przykładowo od organów ścigania, 
lub uzyska z innego źródła wiary-
godne potwierdzenie i mimo to nie 
usunie niezwłocznie kwestionowane-
go wpisu. Potwierdzenie powyższego 
stanowiska znaleźć można w przeło-
mowym orzeczeniu Sądu Najwyższe-
go z dnia 8 lipca 2011 (sygn. IV CSK 
665/10). Istotność tego orzeczenia 
wyraża się w tym, iż do tej pory sądy 
niższych instancji w tożsamych sta-
nach faktycznych orzekały odmiennie 
przyjmując niejednokrotnie odpowie-
dzialność administratora forum.  
Źródłem uzyskania wiarygodnej in-
formacji nie mogą stanowić pisma 
krytykowanego. Co do zasady uznać 
należy, że zawiadomienie podmiotu 
zainteresowanego stwierdzeniem, 
że doszło do naruszenia jego dóbr 
osobistych, nie jest wystarczające do 
uzyskania przez administratora wia-
rygodnej informacji. Zawiadomienie 
powinno być wiarygodne bez potrze-
by dokonywania jego jakiejkolwiek 
oceny lub sprawdzenia prawdziwości. 
Takie stanowisko przyjął Sąd Apela-
cyjny w Gdańsku, podając dodat-
kowo: „Odmienna wykładnia oma-
wianego przepisu oznaczałaby zbyt 
dowolne i zbyt szerokie ograniczenie 
wolności wypowiedzi na dyskusyj-
nych forach internetowych, ponieważ 
w praktyce każde żądanie zaintere-
sowanego podmiotu musiałoby auto-
matycznie skutkować usunięciem lub 
zablokowaniem wskazanych przez 

niego wypowiedzi.” (wyrok z dnia 
27.11.2013r., sygn. I ACa 748/13). 
Po otrzymaniu żądania usunięcia 
kwestionowanego wpisu z uwagi 
przykładowo na naruszenie dobra 
osobistego innego podmiotu, admini-
strator winien ocenić czy dany wpis 
posiada cechy bezprawności. Powyż-
sze nierzadko nastręcza trudności. 
Rozpowszechnianie negatywnej opi-
nii nie stanowi samo w sobie działa-
nia bezprawnego, gdyż każdy ma pra-
wo także do posiadania i publicznego 
formułowania ocen krytycznych. Nie 
bez znaczenia pozostaje również 
fakt, że forma i treść wypowiedzi 
na portalach dyskusyjnych, odbie-
gają od przyjętych w innych środ-
kach publicznego przekazu. Język 
internautów jest dosadny, skrótowy 
i niejednokrotnie są przejaskrawio-
ny. Nie jest możliwe sformułowanie 
jednoznacznych wytycznych, a każdy 
przypadek podlega indywidualnej 
ocenie. 
Reasumując, jeżeli prowadzą Pań-
stwo fora internetowe, co do zasady 
odpowiedzialność za wpisy innych 
użytkowników nawet te naruszające 
dobra osobiste czy stanowiące czyny 
zabronione, nie spoczywa na Państwu, 
za wyjątkiem okoliczności wskazanych 
w przepisie art. 14 ust. 1 w/w ustawy.

 v Radca prawny  
Agnieszka Kulig-Gęgotek 

Kancelaria LEGIBUS CONSULTO
kancelaria@legibus-consulto.pl

PORADY PRAWNE 

CZY ADMINISTRATOR FORUM INTERNETOWEGO 
PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA CUDZE WPISY?

Coraz powszechniejszym jest korzystanie z portali internetowych w celu 
wyrażanie swoich opinii, czy przekazywania rad. A obok nich nierzadko 
spotykane są znieważania, pomówienia,  naruszenia dóbr osobistych osób 
fizycznych i prawnych. Tak więc czy administrator, udostępniając forum 
dyskusyjne odpowiada za wpisy użytkowników z niego korzystających?
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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  
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. Cena: 390 tys. PLN 
Dodatkowo istnieje możliwość 

dokupienia działek budowlanych 
przylegających do nieruchomości –  
19 arów oraz 4 ary, a także działki 

rolnej 6 arów.

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. 
Nowa cena: 220 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.   

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.  
Nowa cena: 340 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 Czer-
nej. Dom jest w stanie surowym z dachem. W środku jest rozprowadzona instalacja 
elektryczna, środek częściowo wykończony płytami regips. Z tarasu można podzi-
wiać piękne widoki na okolicę, jak też na oddalone góry. Dojazd drogą utwardzoną.  
Nowa cena: 175 tys. PLN!

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

5. Do sprzedania  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.

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

wyposażone włącznie z pościelami. Jest możliwość zakwaterowanie 15 osób, ale przy wyższej cenie 
najmu. Cena: 2000 PLN/m-c plus media, ogrzewanie gazowe. Kaucja w wysokości jednomiesięcznego 
czynszu. Dom dostępny od 17.03.

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 wypo-
sażeniem oraz łazienka. 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.

. LOKALE DO WYNAJĘCIA
56. Do wynajęcia lokal usługowo-biurowy, ok. 75 m kw. w Krzeszowicach, ok. 1 km od centrum. Lokal 

nowy, osobne wejście, w kompleksie budynków znajdują się trzy inne firmy. Ogrzewanie częściowo 
kominkowe oraz na prąd. Budynek chroniony, z alarmem. Kaucja w wysokości 2 tys. PLN. Cena 
1000 PLN netto/m-c.

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

PROSIMY O ZGŁASZANIE  
domów, części domów oraz mieszkań do wynajęcia.

POSZUKUJEMY DZIAŁEK na sprzedaż.

tel. 796-351-499

SZCZEGÓLNIE POLECAMY
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WYDARZENIA KULTURALNE, IMPREZY, SPOTKANIA
LISZKI KRZESZOWICE

CHRZANÓW

Kino "Sztuka" w Chrzanowie zaprasza
„DISCO POLO”

• 06.03 godz. 20.00 • 07.03 kino nieczynne • 09-12.03 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)

„ASTERIX I OBELIKS: OSIEDLA BOGÓW” 3D [dubbing PL]
• 13-15.03 godz. 15.30 • 16-19.03 godz. 15.45 • 20.03 godz. 15.45 • 22.03 godz. 9.30 •

reż.: L. Clichy, A. Astier; czas: 85 min.; gat.: animacja/komedia; prod. Francja, b/o
Cena biletu 3D: Piątek - Niedziela: norm. 20,00 zł, ulg. 17,00 zł. Poniedziałek - Czwartek: 17,00 zł.

„ZBUNTOWANA” PREMIERA 2D/3D
• 20.03 godz. 17.40 (3D), 20.15 (2D) • 21.03 godz. 17.40 (3D), 20.15 (2D)* • 22.03 godz. 11.15 (2D) • 
23-26.03 godz. 17.00 (2D), 19.30 (3D) • 27.03 godz. 17.45 (3D) • 28.03 kino nieczynne (Noc Teatru) • 

29.03 godz. 15.10 (3D), 20.00 (2D) • 30.03-02.04 godz. 20.00 (3D) •
reż.: Robert Schwentke; czas: 120 min.; gat.: akcja/sci-fi/romans; prod. USA, 12 lat

Cena biletu 2D: Piątek - Niedziela: norm. 15,00 zł, ulg. 13,00 zł. Poniedziałek - Czwartek: 13,00 zł.
Cena biletu 3D: Piątek - Niedziela: norm. 20,00 zł, ulg. 17,00 zł. Poniedziałek - Czwartek: 17,00 zł.

Poniedziałek - Niedziela: 12 zł (bilet rodzinny - min. 5 osób)
* W pierwszy dzień wiosny (21 marca) wszystkie bilety 2D: 12 zł, bilety 3D: 15 zł

„MYSZY I LUDZIE” [retransmisja spektaklu] [napisy PL]
• 27.03 godz. 20.20 •

National Theatre, gat: spektakl/retransmisja
Cena biletu: 30 zł (normalny), 25 zł (ulgowy: rodziny, seniorzy, szkoły). 

TRZEBINIA

Kino "Sokół" w Trzebini zaprasza
DISCO POLO 

• 12.03 - 19:30 • 21.03, 24.03, 26.03 - 18:00 • 22.03 - 15:00 • 25.03 - 16:00 •
czas: 110min. gatunek: komedia, Polska  

bilety całe - 14 zł, ulgowe - 12 zł

SNAJPER 
• 17.03, 18.03, 19.03 - 19:30 • 13.03 - 18:00 • 14.03 - 15:00 • 15.03 - 17:00 •

czas trwania: 110min., gatunek: komedia, Polska
 bilety całe - 14 zł, ulgowe - 12 zł)

COŚ ZA MNĄ CHODZI 
• 21.03, 24.03, 25.03, 26.03 – 20:15 • 20.03 - 21:45 • 22.03 - 19:30 •

czas trwania: 94min., gatunek: horror, USA
 bilety całe - 14 zł, ulgowe - 12 zł

BODY/CIAŁO
• 20.03 – 20:00 • 21.03, 24.03, 26.03 - 16:00 • 22.03 - 17:15 • 25.03 - 18:00 •

czas trwania: 90min., gatunek: dramat, Polska 
bilety całe - 14 zł, ulgowe - 12 zł

LEWIATAN
• 13.03 - 20:30 • 15.03 - 19:30 •

czas trwania: 140min., gatunek: dramat, Rosja 
bilety całe - 14zł, ulgowe - 12 zł

SPONGEBOB: NA SUCHYM LĄDZIE 
• 13.03 – 2D 16:30 • 14.03 -  3D 13:00 • 15.03 -  3D 15:00  

• 17.03, 19.03 - 3D 17:00 • 15.03 -  2D 17:00 •
czas trwania: 100 min. gatunek: komedia/fam./anim., USA

2D: bilety całe - 14 zł, ulgowe - 12 zł, 3D: bilety całe - 20 zł, ulgowe - 17zł

TRANSMISJA SATELITARNA (LIVE)  
Z MET W NOWEGO JORKU OPERY „PANI JEZIORA”   

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

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

14.03 – 18:00

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

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.

4 EDYCJA NOCY TEATRU
28 marca o godz. 18.00 w sali teatralnej Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji 
w Chrzanowie odbędzie się 4 edycja Nocy Teatru. Bilety w cenie 25 zł są już dostępne w 
Informacji MOKSiR.

FESTIWAL GIER PLANSZOWYCH
MOKSiR i Morigal.pl zaprasza fanów gier planszowych na festiwal, który będzie trwał od marca 
do września, z finałem podczas Chrzanowskich Dni Fantastyki. Na wszystkich uczestników 
czekamy w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie, ul. Broniewskiego 4, 
sala nr 33. Wstęp wolny

PRZEGLĄD ZESPOŁÓW MUZYCZNYCH KLANG 2015
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie zaprasza młode kapele do wzięcia 
udziału w przeglądzie zespołów muzycznych KLANG 2015. Termin składania zgłoszeń mija 24 
kwietnia 2015. Przegląd odbędzie się 9 maja 2015 w chrzanowskim klubie Stara Kotłownia.
Regulamin i karta zgłoszenia: www.moksir.chrzanow.pl

TURNIEJ PIŁKARSKI „POWITANIE WIOSNY”
Akademia Piłkarska 21 im. Henryka Reymana zaprasza na Turniej Piłkarski 
„Powitanie Wiosny”, który odbędzie się w dniach 14-15 marca 2015 roku w 
Hali Widowiskowo-Sportowej przy Zespole Szkół w Liszkach. Impreza pod 
patronatem Wójta Gminy Liszki.
Serdecznie zapraszamy! 
Szczegóły na: www.liszki.pl

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ TAŃCA TOWARZYSKIEGO 28-29.03.2015
Kolejowe Towarzystwo Kultury, Klub Tańca Towarzyskiego Fantazja oraz Wójt Gminy Liszki 
serdecznie zapraszają w dniach 28-19 marca br. na Halę Widowiskowo- Sportową przy Zespole 
Szkół w Liszkach na Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego Grand Prix Polski Seniorów.
Impreza pod patronatem Wójta Gminy Liszki! Szczegóły na: www.liszki.pl

FILMOWE PORANKI W BIBLIOTECE
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna zaprasza dzieci na projekcje filmowe! 
W styczniu 2015 r. rozpoczęliśmy cykl FILMOWE PORANKI W BIBLIOTECE, 
w lutym wyświetlaliśmy filmy i również w marcu zapraszamy dzieci na 
projekcje filmowe. Zapraszamy w soboty, godz. 11.00-13.00
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna, Pl. F. Kulczyckiego 1 ; tel. 12 282 15 13
Plan emisji w marcu: 7.03. - Kubuś i Hefalumpy 14.03. - Magiczne drzewo 
(Czerwone krzesło)
21.03. - Kopciuszek 2 - Spełnione marzenia 28.03. - Miś Yogi
Wszelkie informacje w bibliotece lub pod numerem 12 282 15 13.
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21.03 - Spełnione marzenia  

28.03 –Miś Yogi     

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna, 
Pl. F. Kulczyckiego 1 ; tel. 12 282 15 13 
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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...

Przedstawiamy Rybkę, 6-letnią koteczkę, która w domu tymczasowym czeka 
na adopcję. Rybka może nie jest kocią pięknością, ale za to nadrabia cudownym 
charakterem. Przychodzi na pieszczoty, mruczy, uwielbia głaskanie, jest bardzo 
grzeczna i spokojna, bezkonfliktowa w stosunku do innych kotów, korzystająca 
z kuwety. Rybka chciałaby mieć w końcu swojego człowieka tylko dla siebie. 
Czy ktoś pokocha Rybkę i podaruje jej miejsce w swoim domu? Koteczka jest 
zdrowa, w dobrej formie, wysterylizowana. Warunkiem adopcji jest podpisanie 
umowy adopcyjnej.     
Kontakt: 534 884 174.

Fundacja Człowiek Dla Zwierząt poszukuje dobrego odpowiedzialnego domu dla pięknej 
dużej bernardynki o imieniu Kora.
Kora ma 4 lata, jest zdrową, radosną, niezwykle łagodną i przyjazną suczką. Ma w sobie 
dużo energii, uwielbia ruch, zabawę i kontakt z człowiekiem. Potrzebuje domu z ogrodem, 
żeby mogła spędzać jak najwięcej czasu na zewnątrz.
Kora została odrobaczona, zaszczepiona na wściekliznę i choroby zakaźne, wysterylizo-
wana i zaczipowana. Nie dajemy psów na łańcuch.
Warunkiem adopcji jest podpisanie umowy adopcyjnej.
Kontakt w sprawie adopcji: 534 884 174, 783 553 197

RYBKAKORA

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 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.

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

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

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

• SPRZEDAŻ • SKUP • 
tel. 662 660 373
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Małgorzata Szczuka

Obsługa księgowa,
kadrowa, ZUS 

Dla czytelników GWARKA
pierwszy miesiąc za 1 zł

 • Morawica 103
• Kraków, ul. Vetulaniego 1A

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

CENTRUM DOCIEPLEŃ
MIESZALNIA FARB I TYNKÓW

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

PŁYTY GIPSOWE • WEŁNA MINERALNA
PROFILE • TAPETY – duży wybór

INSTALACJE WOD-KAN-GAZ-C.O.

www.romar-bis.pl

Sanka 248

12 283 63 47 • 609 240 849

SUPER CENY
NA TYNKI
(PRZY ZESTAWIE OCIEPLENIA)

SUPER CENY
NA TYNKI
(PRZY ZESTAWIE OCIEPLENIA)

NAJWIĘKSZY WYBÓR KOLORÓW FARB I TYNKÓW W REGIONIE

 Czajowice, ul. Ojcowska 126
tel. (12) 397 22 22, 397 22 21 fax wew. 154

e-mail: recepcja@hotel-lokietek.pl
www.hotel-lokietek.pl

HOTEL ŁOKIETEK poszukuje 
OSOBY CHĘTNE DO PRACY SEZONOWEJ 

na stanowiskach: 

KELNER/KELNERKA 
oraz POMOC KUCHENNA

Dodatkowe informacje tel: (12) 397 22 22 lub 882 810 829.


