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ZABIEGAJ O HISTORIĘ
I BIEG TENCZYŃSKI - 23.04.2016
Zabiegaj o historię I Bieg Tenczyński to nowa propozycja
dla wszystkich amatorów biegów. Stowarzyszenie Dla
Szkoły w Tenczynku zauważyło potrzebę zorganizowania imprezy dla biegaczy, która jest odpowiedzią na
rosnące zainteresowanie tą dziedziną sportu. Zależy
nam na integracji środowiska i upowszechnianiu tej
dostępnej dla wszystkich dyscypliny.
Pod nazwą wydarzenia kryje się także wątek historyczny.
Stowarzyszenie Dla Szkoły w Tenczynku od kilku lat konsekwentnie zmierza do uświadomienia jak największej ilości osób o zbliżających się obchodach 700-lecia Tenczynka.
W tym celu przy imprezie odbędzie się wystawa zdjęć „Tenczynek na starej Fotografii”.

W wydarzeniu weźmie udział grupa rekonstruktorów z Zamku w Będzinie co będzie dla uczestników żywą lekcją historii.
Start imprezy 23 kwietnia w Zespole Szkół w Tenczynku.
Zapisy przyjmujemy drogą elektroniczną poprzez naszą stronę
internetową http://dla-szkoly-w-tenczynku.webnode.com.
Udział w biegu jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy!
Plakat wydarzenia - str. 2

Firma transportowa
z Brzezia k/Zabierzowa

przyjmie do pracy
kierowców C+E
z uprawnieniami na HDS
Kontakt: 602-711-205
lub biuro@podolski.com.pl

FIRMA ASPEN zatrudni osoby do sprzątania
Centrum Logistyczno-Magazynowego w Modlnicy
przy ul. Podchruście. Mile widziane osoby
z orzeczeniem o niepełnosprawności.
Tel. 661 991 554 lub 661 991 889
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NOC SÓW 2016 W TENCZYNKU

Po raz pierwszy, choć mamy nadzieję, nie ostatni, w Gminie Krzeszowice miało miejsce
wydarzenie, które od kilku lat cieszy się rosnącą popularnością na terenie całego kraju.
Noc Sów w Tenczynku zorganizowała w dniu 11 marca wraz ze Stowarzyszeniem Ptaki
Polskie (zapraszamy wszystkich miłośników przyrody stronę www.jestemnaptak.pl)
oraz tenczyńską biblioteką Fundacja Kobieta w Regionie.
Wydarzenie popularyzuje wiedzę o tych niesamowitych i tajemniczych ptakach, ma też na
celu ogólne zwrócenie uwagi
dzieci i dorosłych na piękno
przyrody, jej ochronę i znaczenie dla ludzi, szczególne miejsce
pozostawiając oczywiście głównym bohaterkom imprezy :)

W Tenczynku swoją wiedzą na
temat przyrody i sów podzielił
się w sposób niezwykle ciekawy
i przystępny pan Wojciech Gałosz.
Prelekcja, zdjęcia i film, były tak
interesujące, że nawet najmłodsi
uczestnicy – kilkuletni – siedzieli
zasłuchani.

Atmosfera była bardzo przyjazna i „luźna” (uczestnicy siedzieli
na podłodze na przygotowanych
wcześniej kocach), co sprzyjało zadawaniu wielu pytań i rozwiewaniu
wszystkich wątpliwości dotyczących tych fascynujących ptaków.

Imprezę, która rozpoczęła się
o 19.00, umiliły wszystkim piękne
i smaczne piernikowe sówki upieczone przez panią Annę Koblak,
a także śliczne „sowie” gadżety i dyplomy, które otrzymali najmłodsi
za dużo do powiedzenia…, ponieuczestnicy wydarzenia.
waż jak wyjaśnił pan Wojciech,
Około 21.00 duzi i mali udali się do pogoda nie sprzyjała (noc musi być
lasu za tenczyńską Bramę Zwierzy- jaśniejsza). Natomiast dużą atrakniecką, by nasłuchiwać pohukiwa- cją była możliwość oglądania lasu
nia sów i innych odgłosów natury. przez noktowizor, z czego skwapliSowy niestety tym razem nie miały wie korzystały nie tylko dzieci, ale

LIPNICA MUROWANA 2016

W naszym przedświątecznym felietonie „Tradycja na medal” wspomnieliśmy o Konkursie Palm i Rękodzieła Artystycznego organizowanym corocznie, a tym razem już po raz 58 w malowniczej miejscowości Lipnica Murowana, w powiecie bocheńskim.
W tym roku z piękną palmą, która wykonana została pod życzliwym i profesjonalnym okiem Pani Elżbiety Augustynek, do Lipnicy zawitali także uczestnicy
zajęć krzeszowickiego Ośrodka Integracji Seniorów i Młodzieży.
Choć pogoda nie do końca dopisała i słonko ukryte było za chmurami, wszystkim dopisywał świetny humor. Seniorzy i młodzież mieli okazję zobaczyć
najwyższe w kraju wielkanocne palmy, nacieszyć oko rozmaitym rękodziełem
wystawianym na sprzedaż przez artystów i rzemieślników z całego kraju, poczuć atmosferę tej wyjątkowej miejscowości, z piękną, specyficzną zabudową
i układem architektonicznym. Lipnicę jak co roku odwiedziły tłumy gości z całej Polski, w tym roku także Prezydent RP wraz z małżonką.
Szczególną atrakcję stanowiło zwiedzanie zabytkowego, drewnianego, wpisanego na listę zabytków UNESCO Kościoła św. Leonarda, którego historia sięga
według podań 1141 r., a początki obecnej budowli – XV wieku. Miejsce jest
naprawdę wyjątkowe także pod tym względem, że ołtarz kościoła wspierany jest
przez tzw. słup Światowida, bóstwa czczonego przez dawnych mieszkańców
polskich ziem, zanim zawitała tu religia chrześcijańska. Czy był to wyraz kompromisu z dawną religią i jej wyznawcami, czy chęć uszanowania dawnej wiary
przez budowniczych kościoła, o tym nigdy się nie dowiemy…
Oficjalna procesja z zabytkowego rynku udała się natomiast do Kościoła Parafialnego św. Andrzeja Apostoła, także pięknego i wartego obejrzenia, gdzie odprawiona została uroczysta, tradycyjna Msza Niedzieli Palmowej. Zwiedzając
Lipnicę, wypada też zajrzeć do kameralnego kościoła św. Szymona z Lipnicy,
który wybudowano w XVII w. na miejscu domu rodzinnego tego świętego.
Lipnica Murowana to miejsce niewątpliwe warte odwiedzenia, niekoniecznie
tylko w dniu corocznego konkursu palm wielkanocnych.
W drodze powrotnej na naszych seniorów i młodzież czekali niezwykle gościnni członkowie Klubu Seniora „Aktywni” z miejscowości Porąbka Iwkowska
oraz pani Agnieszka Mida - przedstawicielka Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Gminy Iwkowa. Malownicza gmina położona jest w powiecie brzeskim,
na styku Beskidu Wyspowego i zachodniej części Pogórza Rożnowskiego.
Działacze Klubu Seniora „Aktywni” postanowili połączyć przyjemne z pożytecznym i w zaadaptowanej na ten cel górnej części świeżo wyremontowanego
budynku ochotniczej straży pożarnej (gdzie mieści się także przedszkole) zorganizowali salę, w której odbywają się przyjęcia komunijne, chrzty i inne tego
typu uroczystości, a panie z Klubu realizują swoje kulinarne pasje, przyrządzając
pyszne potrawy i piekąc znakomite ciasta, o czym mieli okazję przekonać się
uczestnicy krzeszowickiej wycieczki :) Aktywni seniorzy wykonują więc świetną pracę dla całej swojej lokalnej społeczności.
W wesołej i przyjacielskiej atmosferze rozmawiano, śpiewano, a na koniec cała
grupa ustawiła się do wspólnego, pamiątkowego zdjęcia.
Seniorzy z Porąbki Iwkowskiej otrzymali oficjalne zaproszenie od krzeszowickich seniorów do udziału w szczególnym wydarzeniu, będącym już nieodłączną
tradycją Krzeszowic, jakim jest Majówka Hrabiny Zofii.
Do zobaczenia w maju :)

vv Redakcja

i dorośli :)

Spacer do lasu i zanurzanie się
w dźwięki i zapachy natury, zwłaszcza w wiosenną czy letnią noc, to
naprawdę wspaniała propozycja dla
całej rodziny. Polecamy!
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ECOODPOWIEDZIALNI
W GALERII BRONOWICE

Sadzenie magicznych fasolek, warsztaty ekologiczne, a także gry i zabawy rodzinne – wszystkie te atrakcje czekać będą na odwiedzających
Galerię Bronowice już 16 kwietnia podczas akcji edukacyjnej ECOodpowiedzialni. Hasłem przewodnim tegorocznej kampanii jest EKOrodzinka.
16 kwietnia w Galerii Bronowice zostanie wybudowany EKOogródek, w którym
dzieci posadzą magiczne
fasolki. Wraz ze wzrostem
roślinki, na listkach pojawi
się EKOnapis, przypominający jak ważna jest świadomość ekologiczna i dbanie
o środowisko naturalne.
Każde dziecko będzie odpowiedzialne za swoją fasolkę.
Najpierw przygotuje doniczkę, ozdabiając ją papierem
czy bibułą, po czym posadzi
fasolkę i zabierze ją do domu,
w którym cała rodzina będzie
ECOodpowiedzialna za roślinkę. Kampania ma na celu
uświadomienie, że odpowiedzialność za środowisko to
„ciężar”, który udźwigną nawet małe dzieci.
- Tegoroczna edycja ECOodpowiedzialnych angażuje
całe rodziny, zwiększając
świadomość
ekologiczną
i udowadniając, że bycie
EKO jest korzystne nie tyl-

ko dla środowiska, ale również dla budżetu rodzinnego
– mówi Aleksandra Rzońca,
dyrektor Galerii Bronowice.

powiedzialni w Galerii Bronowice odbędzie się 16 kwietnia w godz. 11.00 – 17.00.
Wstęp jest bezpłatny.

Ekologiczna akcja ECOod- Serdecznie zapraszamy!

Szukasz Pracy?

...znajdź ją w Auchan!

Szukasz Pracy?

...znajdź ją w Auchan!

W Auchan stawiamy na rozwój współpracowników,
dlatego zwracamy się do Was z propozycją pracy na stanowisku:

W Auchan stawiamy na rozwój współpracowników,
dlatego zwracamy się do Was z propozycją pracy na stanowisku:

KASJER (NIEPEŁNY ETAT)

PRACOWNIK HALI

Miejsce pracy: Auchan Bronowice

Miejsce pracy: Auchan Bronowice

Charakter pracy:
• Przyjęcie i obsługa Klienta zgodnie z zasadami firmy,
• Obsługa kasy fiskalnej,
• Rozliczanie środków płatniczych,
• Zapobieganie powstawaniu strat.

Charakter pracy:
• Obsługa i doradztwo dla Klienta zgodnie z zasadami firmy,
• Zatowarowanie i oznakowanie działu,
• Kontrola etykiet cenowych,
• Zapobieganie powstawaniu stratom.

Oczekujemy:
• Umiejętność współpracy z ekipą,
• Odpowiedzialności i zaangażowania,
• Samodzielności i odporności na stres,
• Mile widziana aktualna książeczka Sanepidu.
Oferujemy:
• Zatrudnienie na umowę o pracę,
• Stabilną pracę w międzynarodowej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
• Nowoczesne wyposażenie i standardy pracy,
• Szkolenia oraz realne możliwości rozwoju zawodowego,
• Opiekę medyczną i atrakcyjne świadczenia socjalne,
• Akcjonariat pracowniczy.

Oczekujemy:
• Umiejętności współpracy z ekipą,
• Odpowiedzialności i zaangażowania,
• Samodzielności i odporności na stres.
Oferujemy:
• Zatrudnienie na umowę o pracę,
• Stabilną pracę w międzynarodowej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
• Nowoczesne wyposażenie i standardy pracy
• Szkolenia oraz realne możliwości rozwoju zawodowego,
• Opiekę medyczną i atrakcyjne świadczenia socjalne,
• Akcjonariat pracowniczy.

Zainteresowanych pracą zachęcamy do zgłaszania swoich kandydatur poprzez wysłanie

Zainteresowanych pracą zachęcamy do zgłaszania swoich kandydatur poprzez wysłanie

CV na adres rekrutacja.bronowice@auchan.pl

CV na adres rekrutacja.bronowice@auchan.pl

Wybrane osoby zostaną umówione na rozmowy kwalifikacyjne.

Wybrane osoby zostaną umówione na rozmowy kwalifikacyjne.

Aplikowanie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb

Aplikowanie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb

niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Auchan Polska Sp. z o.o. zgodnie

niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Auchan Polska Sp. z o.o. zgodnie

z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 nr 101. poz. 926

z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 nr 101. poz. 926

z późniejszymi zmianami).

z późniejszymi zmianami).
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Anna J. Szepielak : Znów nadejdzie świt

Przez blisko pół wieku o Ince pamiętali tylko jej
najbliżsi: siostry, koledzy z oddziałów, którzy nawet
nie znali jej prawdziwego nazwiska i pewien stary
ksiądz, który nigdy nikomu o niej nie opowiadał.
„Szukając Inki” to opowieść o życiu, walce, ideałach i tragedii postaci niezwyczajnej – Danusi
Siedzikównie, sanitariuszce i łącznice AK, która
była nastoletnią dziewczyną. Jej historia to jedna
z najbardziej budujących i wzruszających historii
czasów powojennej rzeczywistości.

Lucinda Riley : Tajemnice zamku

Anna Lewandowska : Żyj zdrowo
i aktywnie z Anną Lewandowską

Osamotniona dziewczyna, wydana za znienawidzonego mężczyznę, nadal tęskni za ukochanym
Antoniem, który przed kilku laty porzucił ją bez słowa. Jej nieszczęście pogłębia się, gdy w dniu swojego ślubu spotyka go w kościele. Poznaje prawdę,
o której wolałaby się nigdy nie dowiedzieć. Powieść
osadzona pod koniec XV wieku w Hiszpanii, za czasów panowania Izabeli Kastylijskiej i Ferdynanda
Aragońskiego.

Tess Gerritsen : Umrzeć po raz drugi

KOTŁY
PIECE C.O.

PRODUCENT TRACZ
www.kotlyosiek.pl

Luiza Łuniewska : Szukając „Inki”

Znów nadejdzie świt to trzecia część małopolskiej
trylogii rodzinnej, w której autorka snuje opowieść o
kilku pokoleniach rodziny, dla której bezwarunkowa
miłość i wsparcie w trudnych sytuacjach zawsze
były najważniejsze.

Zwierzęce trofea zdobiące ściany domu na bostońskich przedmieściach stały się świadkami krwawego widowiska… Właściciel, myśliwy i preparator
zwierzęcych zwłok, Leon Gott, powieszony za nogi
i oprawiony jak zwierzę… Czy obudził drapieżnika
groźniejszego niż te, na które dotąd polował?

Anna Lewandowska – sportowiec odnoszący międzynarodowe sukcesy. W swojej książce autorka
inspiruje i motywuje czytelników, pomagając im
w dobrych codziennych wyborach żywieniowych
i zachęca do aktywności fizycznej. A wszystko to
wzbogaca autorskimi przepisami i zestawami ćwiczeń, opiniami ekspertów i... pięknymi zdjęciami.

Gayle Forman : cz. 1 Ten jeden dzień,
cz. 2 Ten jeden rok

Życie Allyson jest poukładane, zaplanowane i uporządkowane. Okazuje się jednak, że wystarczy
jeden dzień, a wszystko może się zmienić. Na wakacjach w Europie Allyson poznaje Willema, obiecującego młodego aktora, który różni się od niej
pod każdym względem. Willem namawia Allyson
by pojechała z nim do Paryża na co dziewczyna
spontanicznie się zgadza, wyrażając tym samym
bunt przeciwko narzuconym jej ograniczeniom.

Osiek 34, tel. 32 642 73 97

1m
1,2 m
1,4 m
1,7 m

- 1650 zł
- 1800 zł
- 2050 zł
- 2200 zł

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

blacha 6 mm,
atest,
gwarancja

KOCIOŁ DWUPALENISKOWY
Z PODAJNIKIEM

1,8 m - 6400 zł

Roberta Gately : Bransoleta

Żeby wyjechać na misję humanitarną do jednego z najniebezpieczniejszych miejsc na świecie,
potrzeba wiele odwagi, a czasem nawet – złamanego serca… W drodze na placówkę, młoda
pielęgniarka, AbbyMonro, zatrzymuje się w Genewie, gdzie przypadkiem jest świadkiem śmierci
młodej kobiety. Od tej pory prześladuje ją wspomnienie pięknej bransolety, którą zauważyła na
jej nadgarstku oraz mężczyzny, który był sprawcą
tego tragicznego wypadku a może – zabójstwa?

Zofia Stanecka, Marianna Oklejak : seria Basia
Bohaterką książek jest pięcioletnia Basia, przesympatyczna, inteligentna, ciekawska dziewczynka, która rezolutnie i z zapałem zmierza się z
trudnościami małego dziecka. Zgodnie z założeniem autorek rodzina Basi jest rodziną kochającą
się, przyjazną dla dzieci, ale nie idealną. Basia i
jej dwóch braci są czasami pogodni i uśmiechnięci, ale i czasami smutni, są grzeczni i przyjaźni, chociaż bywają nieznośni i dokuczliwi. Seria
wydawnicza „Basia” zachwyca dzieci i rodziców
swoją zwyczajnością, bawi i uczy.

2,5 m - 6700 zł

Więcej na stronie
Parafii św. Bartłomieja
w Morawicy
www.morawica.net

Miłośnicy Tenczyna,

Uprzejmie przypominamy o możliwości przekazania 1 % podatku
na Ratuj Tenczyn. Wasza pomoc jest dla nas bardzo ważna, bardzo
prosimy o wsparcie finansowe poprzez przekazanie 1 %. Dzięki
Waszej dotychczasowej pomocy odnieśliśmy już wiele sukcesów,
ale pracy do zrobienia jest jeszcze bardzo dużo.
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AKCJA BIKINI W INSTYTUCIE URODY ELF
Elektrostymulacja: piękno, relaks i zdrowie

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

Instytut Urody Elf
Krzeszowice, ul. Daszyńskiego 1
Gabinet KosmetycznoSzkoleniowy Elf
Krzeszowice, ul. Targowa 47
tel. 668-990-679
gabinetelf@wp.pl

Cennik elektrostymulacji:
Wybrane części ciała:
30 min.: 40 zł
Pakiet 6 zabiegów: 240 zł
Całe ciało:
45 min.: 80 zł
Pakiet 6 zabiegów: 480 zł
Dla firm – atrakcyjne upusty cenowe.
Wystawiamy faktury VAT.
RADOŚĆ Z EFEKTÓW – BEZCENNA!!!

www.gabinetelf.pl

Zabieg elektrostymulacji jest obecnie uznawany za jedną
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 sposób, 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 tradycyjnych ćwiczeń. Jest
doskonałym sposobem na wyszczuplenie i modelowanie sylwetki
w sposób bez wysiłkowy. Daje możliwość wykonania 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
• Niwelujący bóle kręgosłupa
Elektrostymulacja to zabieg, który w wygodny sposób pozwoli cieszyć
się szczupłą sylwetką, zadba o zdrowie, relaks i w konsekwencji piękny
wygląd. I jeszcze jedno. Zabiegi elektrostymulacji powodują wydzielanie endorfin - hormonów szczęścia, co wyzwala reakcję ukojenia,
zadowolenia i… szczęścia :)

Geodezja, Pośrednictwo, Wycena S.C.
Licencje nr: 5768, 14102, 16297
Agata Kulczycka, Maciej Kulczycki

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Doradztwo geodezyjno-prawne w obrocie nieruchomościami
Szacowanie i wycena nieruchomości
Zarządzanie nieruchomościami mieszkaniowymi i komercyjnymi
Pośrednictwo �inansowe i kredyty

32-065 Krzeszowice, Rynek 7, tel./fax. (12) 282 16 01 / biuro@geokontrakt.pl
PON –PT. 900–1200 oraz 1400–1800; SOB. 900–1200;
Poza godzinami pracy kontakt telefoniczny: 501 579 465, 501 579 526

WIDOCZNIE WIĘCEJ

OSZCZĘDNOŚCI

SPRZEDAMY!!!

MIESZKANIA:
• Kraków, ul. Wrocławska 3 pokoje, 59 m²
365 000 zł
• Kraków, ul. Malachitowa 1 pokój, 32 m²
190 400 zł
• Krzeszowice, os. Targowa 2 pokoje, 37 m²
175 000 zł
• Krzeszowice, okolice Nowej Wsi 4 pokoje, 76 m² 360 000 zł
DZIAŁKI BUDOWLANE:
• Krzeszowice, os. Czatkowice
z projektem domu jednor. 2400 m²
199 000 zł
• Krzeszowice, os. Czatkowice z War. Zab. 1200 m² 145 000 zł
• Krzeszowice, os. Zbik 5500 m²
400 000 zł
• Krzeszowice, 900 m2
110 000 zł
300 000 zł
• Krzeszowice, 2000 m2
70 000 zł
• Krzeszowice, 1100 m2
• Krzeszowice, Os. Czatkowice, uzbrojona, 2500 m2 300 000 zł
80 000 zł
• Siedlec, 1200 m2
90 000 zł
• Nowa Góra, uzbrojona, blisko centrum 1400 m2
• Tenczynek, centrum 990 m²
z projektem i uzgodnieniami
125 000 zł
• Tenczynek, centrum 2700 m²
295 000 zł
• Tenczynek, 1650 m2 z mediami
250 000 zł
105 000 zł
• Tenczynek, 800 m2 z mediami
• 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
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• Tenczynek, 800 m 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:
2
• Brzezinka k/Rudawy z możliwością zabudowy 3000 m 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
80 000 zł
• Paczółtowice, 1.60 ha
• Paczółtowice, 0.64 ha
32 000 zł
• Paczółtowice, 0.57 ha
28 500 zł
DOMY MIESZKALNE:
• Krzeszowice, os. Czatkowice 110 m2 pow. uż.
380 000 zł
• Krzeszowice, ścisłe centrum
299 000 zł brutto
- 90 m2 P.U., działka 100 m2 F-ra Vat
• Krzeszowice, Centrum, 800 m2
z zabudowaniami 150 m2
260 000 zł
380 000 zł
• Krzeszowice, 260 m2 stan surowy
• Krzeszowice, 115 m² do zamieszkania
310 000 zł
• Wola Filipowska, 257 m² + garaż
460 000 zł
• Tenczynek, 95 m²
300 000 zł
• Tenczynek, pod lasem, blisko centrum 1800 m² działki
z domem jednor. 193 m² P.U.,
420 000 zł
• Paczółtowice, Dom jednor. Stan sur. Zamkn. 120 m²
P.U. na działce 950 m²
250 000 zł
• Zalas, 70 m² + zab. gosp.
180 000 zł
• Rząska, dom jednor. 900 m² działki
185m² P.U. domu
660 000 zł
• Miękinia, dom jednor. 70 m² P.U.
na działce 1165 m²
150 000 zł
• Karniowice k/ Trzebinii, dom jednor. Część. Wyremont.
100 m² z bud. gosp. 766 m² działki
159 000 zł
• Czerna, dom jednor. 180 m²
z garażem na działce 1600 m² NOWY
480 000 zł
KOMERCJA:
• Krzeszowice
Dr. Kraj. 79 Pawilon Handl. - Usł.- Biur. 35 m2
100 000 zł
• Trzebinia przy DK79: Budynek biurowy z pom.
użytkowymi 210 m² na działce 2660 m²
800 000 zł

ZAMIENIMY!!!

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

WYNAJMIEMY!!!

Krzeszowice: Lokal w pawilonie handlowym 55 m 2200 zł/mc netto + opłaty bieżące
Trzebinia: Obiekt biurowo-usługowy przy drodze kraj. 79 pow. 103 m2 komfort
1800 zł netto+ 23% vat + dzierżawa działki przy obiekcie 2660 m2 do negocjacji
2

TYLKO TERAZ WSZYSTKIE OKNA

KUPISZ TANIEJ
O WARTOŚĆ PODATKU VAT

O SZCZEGÓŁY RABATU ZAPYTAJ W NAJBLIŻSZYM SALONIE OKNOPLAST

NOWOŚĆ!!
POŚREDNICZYMY
W POZYSKIWANIU
CZNYCH,
KREDYTÓW HIPOTE
GOTÓWKOWYCH
E
ORAZ PRZY ZAKUPI
SAMOCHODÓW.

Powyższe ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

U NAS WYNEGOCJUJESZ PROWIZJĘ!

w w w.ok noplast.com.pl

Partner Handlowy
OKNOPLAST

Krzeszowice, ul. Kościuszki (obok CPN)
tel. 12 282 36 66
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KĄCIK KULINARNY

KRZYŻÓWKA
W przedświątecznym wydaniu “Gwarka” ukazała
się krzyżówka. Chochlik drukarski dał o sobie znać,
przestawiając w niej jedną cyfrę.
Czerwona “2” (tworząca hasło główne) powinna być
pod czarną “3”. Za sprawą chochlika znalazła się pod
czarną “2”.
Przepraszamy za pomyłkę, a poniżej drukujemy
poprawioną krzyżówkę.
Redakcja
Rozwiązanie krzyżówki: hasło główne i wszystkie hasła pomocnicze
prosimy o dostarczenie drogą mailową,
przesyłką pocztową lub osobiście na adres:
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Krzeszowicach,
Filia Biblioteczna w Tenczynku, ul. Reymonta 3, 32-067 Tenczynek,
e-mail: mgbptenczynek@wp.pl, tel. 12 257-93-87
Godziny otwarcia: pon.- pt. 11.00-19.00; czwartek 8.00-16.00
w terminie do 30.04.2016 r.
Na zwycięzców czekają trzy nagrody książkowe.
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ZUPA BANANOWA NA OSTRO

Zupa bananowa - jak to brzmi.... Jak usłyszałam tą nazwę na pokazie kulinarnym w Caffe Oranżeria w Hotelu Kossak
w Krakowie, to szczerze zamarłam. O, nie... nie brzmi dobrze, słodka... A ja lubię tylko banany jako banany, nie lubię
chlebków bananowych, ciast… Aż przyszła chwila próbowania i odpłynęłam w tej ilości smaków, pikantności, słodyczy.
Poczułam się tak, jakbym była gdzieś daleko, na pięknej piaszczystej plaży, pod palmami...
I tak mi zupa smakowała, że postanowiłam chociaż w części w domu ją odtworzyć :)
Zupa bananowa
• 1,5 litra wywaru
(u mnie po prostu domowy
rosół, dodajemy bez warzyw)
• 0,5 litra wody
• 2 banany (obrane ze skórki)
• 200 gram czerwonej
pasty curry
• 1 trawa cytrynowa
• 250 ml mleka kokosowego
• sok z 1 limonki
• 2 łyżki sosu
ostro słodkiego chilli
• 2 łyżki sosu sojowego
• 1 łyżka brązowego cukru
• 2 ząbki czosnku
• 2 cm kawałek imbiru
• ok. 10 listków kaffiru
• 1 łyżeczka rozdrobnionej
papryczki chili
+ opcjonalnie ugotowany
makaron ryżowy

Do garnka przelałam rosół,
dodałam wodę, banany, pastę
curry, trawę cytrynową (przekrojoną na pół i zdjęłam z niej
pierwszą warstwę liści) dodałam
też sok z limonki, sos sojowy,
sos ostro-słodki chili i brązowy
cukier. Po chwili dodałam obrane ząbki czosnku oraz imbir
i liście kafiru i ostatni składnik,
czyli papryczkę chili. Wszystko
razem gotowałam przez około
15 minut. Potem wyjęłam z zupy
trawę cytrynową, a resztę zmiksowałam na krem i dopiero wtedy dodałam mleko kokosowe,
całość jeszcze raz podgrzałam
i podałam z ugotowanym makaronem.
Zdradzę Wam, że rodzina zupą
się zachwyciła i cała zupa znikła w całości od razu:) A tak
naprawdę, to smaku bananów
w zupie nie czuć. Zróbcie tą
zupę, naprawdę warto.

28

vv Ulla Pałka
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Ten i więcej przepisów na stronie: www.kuchnianawzgorzu.pl oraz na profilu na facebooku: www.facebook.com/kuchnianawzgorzu
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COACHING – WSPARCIE DLA OSÓB I ORGANIZACJI
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Litery z pól od 1 - 12 utworzą nazwę uporządkowanego według pewnych kryteriów i spełniającego
określone zadania informacyjne wykazu (spisu) dokumentów pisanych.

POZIOMO:
6. Symbol chemiczny radu
8. Pierwsze druki (do roku 1500 włącznie)
9. Kierunek w literaturze XIX w. (Lalka)
11. Powieść Jane Austen
14. Bohater opowiadania Stanisława Czycza
15. Jego pseudonim Jan Stożek
19. Kenijskie Linie Lotnicze – akronim
20. Książka, film, zaimek osobowy
22. Igraszki słowne naszej Noblistki
24. W letnią noc
25. Bohater opowiadania Tomasza Manna (z 1903 r.)
26. W nim opisy materiałów bibliotecznych
29. Drapieżnik Hermana Hessego
30. Nowy gatunek literacki (twórcy i teoretycy z Krzeszowic)
PIONOWO:
1. 100 arkuszy papieru
2. Elia Kazan – autor i reżyser
3. Moje ... - napisał pan od pogody
4. 44. prezydent supermocarstwa
5. Imię autorki cyklu „Stulecie winnych”
7. Tytułowa bohaterka rosyjskiego Lwa
10. Epopeja Wergiliusza
12. Wywiady Teresy Torańskiej
13. Inicjały autorki „Roty”
16. Należał do subkultury lat 60. XX w.
17. Zapał twórczy
18. Dawne cło
20. Torańska na bis
21. Ukochana Hamleta
23. Na nim Twardowski
24. Anioł Raskolnikowa
26. W parze z Meą w Afryce
27. Rzeka Z „Quo vadis”
28. Atrybut Apollina
29. Titanic po kolizji

DOŚWIADCZ GO PODCZAS OGÓLNOŚWIATOWEGO COACHING WEEK

Dokształcając się - inwestujemy w siebie. Dzięki temu awansujemy, zmieniamy pracę. Ale czy w pełni wykorzystujemy
swój potencjał? Czy rzeczywiście realizujemy się w życiu zawodowym i prywatnym? Na ile jesteśmy zaangażowani
w to, co robimy? Wreszcie czy to, jak funkcjonujemy, jest zgodne z naszymi wartościami i życiowymi celami? Takie
pytania zadajemy sobie zbyt rzadko, a czasem wcale. Już wkrótce nadejdzie ku temu okazja. Trwają przygotowania
do Coaching Week, globalnego wydarzenia, które będzie miało również swoją krakowską odsłonę.
Co roku przybywa firm oferujących
swoim pracownikom możliwość
rozwoju poprzez coaching. Ogólnoświatowe badania pokazują, że
budowanie kultury coachingowej
w organizacji przekłada się m.in. na
wzrost zaangażowania pracowników, rozwój kompetencji przywódczych, a w konsekwencji na lepsze
wyniki finansowe. Świadomość korzyści płynących z coachingu wzrasta również w społeczeństwie - coraz
więcej osób prywatnych decyduje się
na tę właśnie drogę ku rozwojowi
osobistemu.
Coaching Week – ogólnoświatowe
spotkanie z profesjonalistami
Jeśli do tej pory nie mieliśmy okazji
doświadczyć pracy z coachem, warto
już dziś zapisać w kalendarzu daty
16-22 maja 2016 r. W tym czasie
na całym świecie odbywać się bę-

dzie Coaching Week – wydarzenie
z 17-letnią tradycją, organizowane
przez International Coach Federation – największą i najstarszą organizację zrzeszającą profesjonalnych
coachów. Zadaniem tego globalnego
przedsięwzięcia jest przybliżenie
coachingu jako formy rozwoju osobistego. Wśród licznych warsztatów,
prelekcji czy sesji próbnych tzw.
demo, każdy znajdzie interesującą go
konwencję i temat, bo potencjalnych
zagadnień do pracy coachingowej
jest wiele. Mogą one dotyczyć zarówno kariery, rozwoju biznesu, jak
i kwestii związanych z życiem osobistym. Warunek jest jeden – musimy
czuć potrzebę zmiany.
Często jest tak, że wiemy, gdzie
jesteśmy teraz i gdzie chcemy być
lub co chcemy mieć za pół roku,
rok czy 5 lat, ale nie wiemy, jak

tam dotrzeć, lub też podejmowane
próby zmian nie przynoszą efektów. Takie sytuacje są idealnym
momentem do tego, aby zwrócić
się do profesjonalnego coacha.
Jego zadaniem będzie wsparcie
nas w doprecyzowaniu celu, a w dalszej kolejności - przeprowadzenie przez kolejne etapy pracy
nad jego realizacją. Najogólniej
rzecz ujmując, poprzez wykorzystanie rozmaitych narzędzi, z których najważniejszym są pytania,
coach umożliwia m.in.: ocenę
stanu obecnego, spojrzenie na cel
z różnych perspektyw, odkrycie
naszych mocnych stron i obszarów do rozwoju, a także zmianę ograniczających przekonań
i przezwyciężenie blokad – mówi
Marta Gucwa – Dyrektor Regionalny ICF Kraków.

Jak podkreślają organizatorzy, Coaching Week to doskonały moment
na to, aby każda zainteresowana
tematem osoba mogła uzyskać rzetelne informacje na temat tego, czym
jest coaching oraz jakie kompetencje
i certyfikaty świadczą o tym, że
mamy do czynienia z profesjonalistą
w tej dziedzinie.
Przez cały tydzień będziemy nie tylko mówić o coachingu, ale przede
wszystkim dawać możliwość doświadczania go. Serdecznie zapraszamy do śledzenia informacji na
temat Coaching Week na www.icf.
org.pl oraz na Facebooku ICF Kraków i oczywiście do udziału w wydarzeniach – dodaje Marta Gucwa.

Więcej o ICF Polska:
ICF Polska jest oddziałem International Coach Federation, największej ogólnoświatowej organizacji coachingowej reprezentującej środowisko profesionalnych coachów. ICF zostało założone w 1995 roku, obecnie liczy ponad ponad 25 000 członków zrzeszonych w ponad 100 krajach.
ICF jest organizacją non profit, którą współtworzą osoby indywidualne prowadzące praktykę coachingową.
Działania ICF poświęcone są rozwijaniu profesji coachingowej poprzez określanie standardów kompetencyjych i etycznych, dostarczanie
niezależnej struktury akredytacji dla coachów i szkół coachingu oraz budowanie forum wymiany doświadczeń.
Naszym celem jest wspieranie rozwoju coachingu w Polsce w oparciu o jasną definicję, standardy i normy etyczne wypracowane przez International
Coach Federation.
Dodatkowych informacji udzieli (ICF Kraków): Monika Buła – 690 022 220, krakow@icf.org.pl lub monika.bula@gmail.com

oprac. Danuta Nowak

OBCHODY 100 URODZIN
PANI BRONISŁAWY KORCZEK Z MNIKOWA

W dniu 12 kwietnia 2016 roku Pani Bronisława Korczek z Mnikowa obchodziła
swoje 100 urodziny. Na uroczystym obiedzie pojawiła się najbliższa rodzina,
Wójt Gminy Liszki Paweł Miś, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Paweł
Lipowczan oraz Proboszcz Parafii p.w św. Brata Alberta w Mnikowieks. mgr
Stanisław Święciak. Pani Bronisława odebrała z rąk Wójta Gminy Liszki listy
z życzeniami od Pani Premier Beaty Szydło, Wojewody Małopolskiego Józefa
Pilcha oraz od Wójta Gminy Liszki.
..............................
Szanownej Jubilatce życzymy dużo zdrowia i samych szczęśliwych, pogodnych dni.						
Redakcja
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ZAPRASZAMY DO GABINETU DIETETYCZNEGO
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

Zadzwoń i już dziś umów się na wizytę!!! tel. 733-030-663
„PerfectSlim” Doradztwo Dietetyczne
Krzeszowice, ul. Legionów Polskich 1 (Pasaż TP – I Piętro)
Cennik usług dietetycznych
Konsultacja dietetyczna jednorazowa – 80 zł
Opieka dietetyka długotrwała (3 spotkania) – 150 zł

OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy Krzeszowice informuje, że w dniu 20 KWIETNIA 2016 r. na terenie Gminy
Krzeszowice zostanie przeprowadzony bezpłatny odbiór zużytego sprzętu ELEKTRYCZNEGO i
ELEKTRONICZNEGO.
Do „ELEKTROŚMIECI” zaliczamy wszystkie zużyte sprzęty RTV i AGD, takie jak: telewizory, radia,
pralki, lodówki, komputery, telefony itp.

20 KWIETNIA 2016
ZBIÓRKA W FORMIE TZW. WYSTAWKI
UWAGA! Sprzęt należy wystawić DO GODZINY 8:00 RANO w dniu zbiórki!
•
•
•
•
•

STOMATOLOGIA
GIEBUŁTÓW

•
•
•
•

SIEDLEC, DUBIE, ŻARY, DĘBNIK, PACZÓŁTOWICE, CZERNA, NOWA GÓRA, MIĘKINIA, FILIPOWICE, Stawiska, Paryż, OSTRĘŻNICA, ŁANY, RUDNO, ZALAS, FRYWAŁD, SANKA (DROGI
GŁÓWNE)
WOLA FILIPOWSKA (ul. Krzeszowicka, Topolowa, Morgi, Chrzanowska, Białka, Krótka I, Długa,
Szkolna, Mądrzyka, Kolejowa, Młyńska, Starowolska, Podgórska, Złota Dolina)
TENCZYNEK (ul. Zwierzyniecka, Kasztanowa, Jana III Sobieskiego, Mądrzyka, Szkolna,
Chłopickiego, Sienkiewicza, Tenczyńska, Zielona, Chrzanowska, Zamkowa, Dębowa,
Słoneczna, Smoczyńskiego, Pareńskiego)
NAWOJOWA GÓRA (ul. Krakowska, Białka, Lipowa, Nawoja, Gwoździec, Chrustówka,
M. Pałasińskiej do skrzyżowania z ul. Zastudnie,)
OS. ĆMANY
(ul. Na Skarpie, Wyzwolenia, Żołnierzy Września, Żwirki i Wigury, Majowa,
Słoneczna)
OS. ŻBIK (ul. Żbicka, Reymonta, Na Wzgórze, Okrężna)
OS. PARKOWE (ul. Parkowa, Nowa Wieś, Bandurskiego)
OS. JURAJSKIE (ul. Leśna)
OS. CZATKOWICE (DROGI GŁÓWNE)

W sołectwach trasy będą biegły GŁÓWNYMI DROGAMI. Osoby zamieszkujące przy wyznaczonych szlakach proszone są o wystawienie sprzętów przed posesje.
Właściciele nieruchomości położonych w odleglejszych rejonach sołectw, proszeni są o dostarczenie
sprzętów do dróg, którymi przebiega trasa lub kontakt z firmą BIOSYSTEM S.A. (od godz. 8 - 16) pod nr
tel. 12 296 66 25 lub tut. Urzędem 12 252 08 21 najpóźniej do dnia 19 KWIETNIA.

ZBIÓRKA PUNKTOWA Miasto KRZESZOWICE:

Pełen zakres usług

• ortodoncja
• stomatologia estetyczna
• wybielanie
• nowoczesna protetyka
- korony porcelanowe
- mosty } pełnoceramiczne
• leczenie kanałowe
• chirurgia - implanty
ZABIEGI WYKONYWANE BEZBOLEŚNIE
RENTGEN CYFROWY

Giebułtów,
ul. Topolowa 2
(koło kościoła)

(samochody odbiorcy czekają w wyznaczonych punktach o określonych ściśle godzinach)
1. w godz.: 16:00 – 16:50 plac omłotowy skrzyżowanie ulic Grunwaldzkiej i Miękińskiej.
2. w godz.: 17:00 – 18:00 parking przy Gimnazjum w Krzeszowicach, ul. Długa 22.
Zbiórka organizowana przy współpracy z firmą BIOSYSTEM S.A.
Do ELEKTROŚMIECI nie zaliczamy: odpadów wielkogabarytowych, części budowlanych i sanitarnych, części motoryzacyjnych oraz worków z odpadami domowymi. – TAKIE ODPADY NIE
ZOSTANĄ ODEBRANE!
www.gminakrzeszowice.pl – Gospodarka i środowisko
www.rewolucjasmieciowa.pl – eko-akcje
BURMISTRZ GMINY KRZESZOWICE
(-) mgr inż. Wacław Gregorczyk

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 nowoczesnego rolnictwa. Dzięki dynamicznemu rozwojowi, szybko osiągnęła pozycję jednego
z największych dystrybutorów sprzętu rolniczego na południu Polski.

12 36 18 01
 883 346 606
(

www.stomatologia.ubf.pl

32-300 Olkusz, ul. Przemysłowa 14

tel. 512 447 343; tel./fax (32) 646 77 58
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PORADY PRAWNE

CZY ZAKOŃCZENIE POTRĄCEŃ Z EMERYTURY
OZNACZA SPŁATĘ CAŁOŚCI ZADŁUŻENIA?

Udzielając nieodpłatnych porad prawnych spotkałam się z problemem błędnego odczytywania przez dłużników informacji uzyskanych
o zakończeniu potrąceń dokonywanych przez komornika ze świadczenia emerytalnego. Stan faktyczny przedstawiał się następująco:
Wobec dłużnika prowadzonych
było wiele egzekucji komorniczych, niektóre z nich, jak mniemał na podstawie uzyskanych
wiadomości,
zakończyły
się
pełną ściągalnością zadłużenia.
W niniejszym przypadku dłużnik
otrzymał z Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych informację, iż „Wobec zakończenia potrąceń w danym
postępowaniu egzekucyjnym [tutaj
wskazana została sygnatura akt komorniczych] świadczenie wypłacane
będzie w kwocie określonej poniżej”. W tożsamej sprawie dłużnik
otrzymał od komornika postanowienie, w którym wskazano
przepis procedury cywilnej oraz
zamieszczono wzmiankę o umorzeniu prowadzonego postępowania. Treść pism została poczytana
jako potwierdzenie definitywnego
zakończenie postępowania.

się w całości lub części z urzędu (…)
jeżeli jest oczywiste, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od
kosztów egzekucyjnych”.

Tak więc czy wobec dłużnika
może być prowadzona w późniejszym czasie ponowna egzekucja?
To pytanie można postawić również w ten sposób: co dalej dzieje
się z długiem, gdy egzekucja okazała się bezskuteczna? Zwrócić
należy uwagę na trzy przepisy
prawa, zamieszczone w tytule
VI Kodeksu cywilnego. Zgodnie
z pierwszym z nich, a to przepisem art. 125 Kodeksu cywilnego:
„Roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu (…) jak
również stwierdzone ugodą zawartą przed sądem, przedawnia się
z upływem lat dziesięciu (…)”. Tak
więc, co do zasady mamy 10-letni
termin na prowadzenie egzekucji.
W przedmiotowej sprawie po Jednak art. 123 Kodeksu cywilneanalizie dokumentacji okazało go stanowi, że bieg przedawnienia
się, iż postepowanie egzekucyjne przerywa się przez każdą czynw rzeczywistości zostało umo- ność przed organem powołanym
rzone, jednak nie ze względu na do egzekwowania roszczeń daneściągnięcie całości zadłużenia. go rodzaju, czyli przed komorniPodstawą umorzenia stanowił kiem. Toteż wszczęcie postępoprzepis art. 824 § 1 pkt 3 Kodek- wania egzekucyjnego w okresie
su postępowania cywilnego sta- 10-letniego terminu biegnącego
nowiący, iż: Postępowania umarza od uprawomocnienia się orzecze-

nia stanowiącego jego podstawę,
przerywa ów termin. Ostatni
z istotnych w tej sprawie przepisów to art. 124 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym, „Po każdym
przerwaniu przedawnienia biegnie
ono na nowo”. Dzień zakończenia
postępowania
egzekucyjnego,
z zastrzeżeniem oczywiście przypadku, w którym nastąpiło całkowite zaspokojenie roszczenia,
należy na potrzeby komentowanej
regulacji określić jako dzień uprawomocnienie się postanowienia
o umorzeniu i od tej daty termin
10-letni biegnie na nowo. Czynności polegające na przerwaniu
biegu przedawnienia nie są limitowane, co oznacza, że wierzyciel
pilnując terminu 10-letniego, będzie uprawniony do prowadzenia
kolejnych egzekucji w wyniku
bezskuteczności poprzednich.
Reasumując wobec dłużnika
z sytuacji opisanej na wstępie
może być prowadzona ponowna
egzekucja komornicza.

vv Radca prawny
Agnieszka Kulig-Gęgotek
Kancelaria LEGIBUS CONSULTO
kancelaria@legibus-consulto.pl
ul. T. Kościuszki 45/7, 40-048 Katowice
GSM: +48 794 173 444

Radca prawny Agnieszka Kulig-Gęgotek została wyznaczona uchwałami Rady Okręgowej Izby
Radców Prawnych w Katowicach o numerach: 1837/IX/2015, 1843/IX/2015, z dnia 12.11.2015 r.,
do udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w miejscowościach: Jaworzno oraz Chrzanów.

"U GÓRALA"

CO ZOSTAŁO ODKRYTE W MODLNICY
- SPOTKANIE Z ARCHEOLOGAMI

17 kwietnia 2016 r. o godzinie 16.00 w świetlicy wiejskiej w Modlnicy planowane
jest kolejne spotkanie z Agatą Sztyber oraz Karolem Dzięgielewskim archeologami pracującymi w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Jeśli jesteście zainteresowani,
co zostało odkryte w miejscu,
gdzie obecnie przebiega nowa
trasa DK 94 oraz gdzie jeszcze będą prowadzone prace
archeologiczne na terenie
Modlnicy to zapraszamy na
spotkanie.
Na spotkaniu będzie można się m.in. dowiedzieć coś
więcej o pochówku „Średniowiecznej Czarownicy” oraz
kobiety (z terenów obecnej

Ukrainy) w ramach wymiany
matrymonialnej 600 lat p.n.e.
Wśród uczestników spotkania zostanie rozlosowana nagroda książkowa.
Już dziś serdecznie zapraszamy.
vv wielka-wies.pl

Usługi geologiczne i inżynierskie

Wykonujemy usługi:
• geotechniczne,
• geologiczno - inżynierskie,
• hydrogeologiczne,
• wiercenia świdrem spiralnym, pełnordzeniowe,
• obsługa budowy.

tel. 691 669 824 • biuro@geoprofil.com • www.geoprofil.com

MATERIAŁY BUDOWLANE

U NAS NAJTANIEJ!

WSZYSTKO Z DREWNA

Czynne:
pon - piątek 9.00 - 17.15,
sobota 9.00-13.00.

MOŻLIWOŚĆ DOWOZU
WŁASNYM TRANSPORTEM

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
NOW
oraz
• Pły OŚĆ!
ty O
• Pły
• DRZWI
ty st SB
o
• MEBLE OGRODOWE
• Skl larskie
ejka
• MEBLE POKOJOWE
- salon, sypialnia
- tradycyjne i nowoczesne

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
OGROMNY WYBÓR I NISKIE CENY!

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

Brzezie - ul. Narodowa 27
32 - 080 Zabierzów
tel. +48 12 376 40 72
fax +48 12 376 40 73
GSM: +48 501 719 744, 506 138 029

roda@roda-sklad.pl
www.roda-sklad.pl
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Siedziba biura:

Krzeszowice, ul. Legionów Polskich 1
(budynek „Pasaż TP”)
email: biuro@gwarek-nieruchomosci.pl
tel.: 796 351 499
ZAPRASZAMY NA STRONĘ:

www.gwarek-nieruchomosci.pl
DO SPRZEDANIA

DO SPRZEDANIA

Komfortowe mieszkanie
dwupokojowe o pow. 55 m kw.
w Krzeszowicach.

Widokowa działka budowlana w
Woli Filipowskiej gm. Krzeszowice.

Duży salon z aneksem kuchennym, sypialnia z
balkonem, łazienka, przedpokój. Do mieszkania
przynależy komórka oraz garaż pod powierzchniami mieszkalnymi. Kuchnia w zabudowie z
pełnym wyposażeniem.

Powierzchnia 11,5 a. Media: gaz, kanalizacja, woda,
prąd na działce sąsiedniej. Dojazd drogą asfaltową
+ wewnętrzną utwardzoną (udział). W pobliżu
przystanek autobusowy MPK oraz BUS. Piękne,
zaciszne miejsce.

Cena: 84 tys. PLN.

Nowa cena: 260 tys. PLN.

DOMY / MIESZKANIA NA SPRZEDAŻ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Dom dwurodzinny, dwukondygnacyjny w centrum Zabierzowa. Do sprzedania może
być również osobna kondygnacja. Dom może mieć przeznaczenie dwurodzinne, jak i
jednorodzinne. Cena: 550 tys. PLN
Dom ok. 100 m kw. w Zalasie gm. Krzeszowice do częściowego remontu, działka 12 a.
Cena: 175 tys. PLN.
Wyodrębniona kondygnacja (80 m kw.) domu dwukondygnacyjnego w centrum
Zabierzowa.
Cena: 320 tys. PLN.
Dom 219 m kw. w Tenczynku, do częściowego remontu, działka 9 a. Cena: 278 tys. PLN.
Dom w Tenczynku. 100 m kw. plus garaż., działka 7a. Cena: 350 tys. PLN.
Dom w Tenczynku 60 m kw., działka 7 a plus ok. 2 a udziału w drodze.
Cena: 285 tys. PLN.
Budowa domu w Krzeszowicach, 126 m kw. plus garaż, na działce 8 a.
Cena 185 tys. PLN.
Komfortowe mieszkanie dwupokojowe o pow. 55 m kw. w Krzeszowicach.
Cena: 290 tys. PLN.
Dom w Czułowie., 150 m kw., działka 15 arów. Cena: 540 tys. PLN.
Dom do remontu (można zamieszkać), w Jerzmanowicach pow. 80-90 m kw. plus
budynek gospodarczy, działka 5 a. Nowa cena: 145 tys. PLN.
Dom w Kochanowie - 438 m kw plus garaż dwustanowiskowy, działka 44 a. Pod
działalność agroturystyczną, medyczną, rehabilitacyjną, jak i prywatnie. Cena: 1,5 mln
PLN.
Dom w Beskidzie Niskim, 240 m kw, działka 20 a. Pod działalność agroturytyczną jak
i prywatnie. Cena: 390 tys. PLN.
Komfortowe mieszkanie o pow. 55 m kw w Krzeszowicach. Cena: 260 tys. PLN
Kamienica w centrum Olkusza. Na dole dwa lokale użytkowe, na górze – powierzchnia
mieszkalna. Cena: 660 tys. PLN.

DZIAŁKI NA SPRZEDAŻ
15. Widokowa działka budowlano-rolna o pow. 63 a, z czego 17 a to działka budowlana
(M1U), w Żbiku, m. Krzeszowice. Działka o kształcie foremnego prostokąta.
Cena: 189 tys. PLN.
16. Widokowa działka budowlana 34 a (plus udział w drodze) w Krzeszowicach.
Cena: 204 tys. PLN.
17. Działka budowlana 26 a w Krzeszowicach. Cena: 210 tys. PLN.
18. Działka budowlana 48 a w Krzeszowicach 48 a. Cena: 230 tys. PLN.
19. Dla Dewelopera i nie tylko. Działka budowlano-usługowa o pow. 2,34 ha w centrum
Krzeszowic. Działka ze wszystkimi mediami włącznie z kanalizacją. Bardzo dobra
lokalizacja pod różnego rodzaju inwestycje: zabudowa jednorodzinna, lokal
usługowo-handlowy i inne. Jest możliwość zakupu mniejszej działki: 85 a, 81 a lub
67 a. Cena: 3 mln PLN.
20. Działka budowlano-usługowa o pow. 67,4 a w centrum Krzeszowic. Cena: 945 tys. PLN.
21. Działka budowlano-usługowa o pow. 85,6 a w centrum Krzeszowic. Cena: 1,19 mln PLN.
22. Działka budowlano-usługowa o pow. 81,6 a w centrum Krzeszowic. Cena: 1,13 mln PLN.
23. Widokowa działka budowlana 10,6 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 106 tys. PLN.
24. Widokowa działka budowlana 12 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 120 tys. PLN.
25. Widokowa działka budowlana 11,2 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 97 tys. PLN.
26. Widokowa działka budowlana 11,5 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 122 tys. PLN.
27. Widokowa działka budowlana 10 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 85 tys. PLN.
28. Widokowa działka budowlana 23,7 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 250 tys. PLN.
29. Działka budowlana 8 a w Tenczynku. Cena: 93 tys. PLN.
30. Działka budowlana 25 a w Tenczynku. Cena: 169 tys. PLN.
31. Widokowa działka budowlana 51 a w Zalasie gm. Krzeszowice. W obecnym
planie zagospodarowania przestrzennego ok. 1/3 powierzchni działki to tereny
budowlane, a pozostała część to zieleń nieurządzona. Cena: 79 tys. PLN.
32. Działka budowlana 15,8 a w Sance pod zabudowę jedno lub wielorodzinną. W
okolicy działki znajduje się las (300m). Cena: 169 tys. PLN.
33. Widokowa działka budowlana ok. 17 a w Nowej Górze. Cena: 129 tys. PLN.
Jest możliwość zakupu działki ze stodołą, która może w przyszłości pełnić rolę
garażu oraz dodatkowymi 3 a działki.
34. Kilka działek rolnych oraz Zieleni Nieurządzonej w Nawojowej Górze o łącznej pow.
1,95 ha. Numery działek: 1491, 1494, 1496, 1503, 1520, 1525/2, 1525/4, 1527/2,
1534, 1535, 1545, 1560. Na jednej z nich znajduje się ponad 100 drzew (brzoza,
olsza), wysokości ok. 10 m. Do sprzedania tylko całość. Cena: 110 tys. PLN.
35. Działka budowlana 28 a w Miękini gm. Krzeszowice. Umowa na wyłączność.
Cena: 154 tys. PLN
36. Widokowa działka budowlana 7 a w Miękini, gm. Krzeszowice. Cena: 69,5 tys. PLN.
37. Działka budowlana 10 a w Woli Filipowskiej gm. Krzeszowice. Umowa na wyłączność.
Cena: 84 tys. PLN.
38. Pięknie położone działki budowlane po 7 a każda plus udział w drodze w Balicach.
Działki są na etapie podziału oraz podłączania mediów.
Cena: 149 tys. PLN (podana cena dotyczy jednej działki).
39. Działka budowlana 10 a w Bolechowicach. Cena: 199 tys. PLN.
40. Widokowa działka budowlana 19 a w Szczyglicach (jest możliwość wydzielenia
mniejszej działki). Cena: 342 tys. PLN.
41. Widokowa działka budowlana 10 a w Zelkowie. Cena: 193 tys. PLN.
42. Działka budowlana 10 a w Burowie, 3 km od Zabierzowie, 2 km od Balic.
Cena: 215 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA

DO WYNAJĘCIA

Parter domu wolnostojącego
ok. 70 m kw., w Siedlcu k/Krzeszowic.

Cena w 1100 PLN/ m-c (1300 z ogrzewaniem w okresie
grzewczym dla 2 osób, dla większej ilości osób cena do
uzgodnienia). Do wynajęcia prywatnie. (Jest możliwość
wynajęcia również dla pracowników - max. 5 osób,
cena do uzgodnienia). Miejsca parkingowe. Kaucja w
wysokości 1500 PLN.

Cena: 1100 PLN/m-c plus woda
50 PLN, pozostałe media w/g zużycia.

Położona jest przy drodze utwardzonej, gminnej. W 2013 została wydana WZ na większą
działkę przed podziałem. W studium planu
zagospodarowania, który zostanie uchwalony
jeszcze w 2016 r, działka widnieje jako MNU, czyli
budownictwo jednorodzinne i usługi.

Cena: 84 tys. PLN.

44. Działka budowlana 20 a w Brzezince, gm. Zabierzów. Cena: 185 tys. PLN.
45. Działka budowlana 12 a w Więckowicach. Cena: 264 tys. PLN.
46. Działka budowlana 8 a w Więckowicach. Cena: 184 tys. PLN.

52.
53.
54.
55.
56.

Dół domu z osobnym wejściem
w Szczyglicach k. Balic,

Działka budowlana 13,5 a
w Zagaciu gm. Czernichów.

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

47.
48.
49.
50.
51.

DO WYNAJĘCIA

Działka budowlana 20 a w Kobylanach/Więckowicach. Cena: 292 tys. PLN.
Działka budowlana 7 a w Kobylanach. Cena: 170 tys. PLN.
Działka budowlana 20 a w Kobylanach. Cena: 420 tys. PLN.
Działka budowlana 28 a w Kobylanach. Cena: 440 tys. PLN.
Widokowa działka budowlana ok. 10 a w Pękowicach (gm. Zielonki).
Nowa cena: 120 tys. PLN.
Działka budowlana 15 a w Białym Kościele. Cena: 160 tys. PLN.
Możliwość dokupienia sąsiednich terenów rolnych 1-2 Ha
w cenie 1 tys PLN/ar.
Działka budowlana 11 a w Jeziorzanach. Cena: 107 tys. PLN.
Widokowa działka budowlana 19 a w Mnikowie. Cena: 190 tys. PLN
Trzy działki budowlane, po 10 a każda, położone między miejscowościami Liszki i
Piekary. Cena każdej z działek: 130 tys. PLN.
Działka budowlano - usługowa 24 a w Rybnej gm. Czernichów. W studium planu
zagospodarowania przestrzennego działka ma przeznaczenie MNU - budownictwo
jednorodzinne oraz usługi. Jest możliwość uzyskania WZ. Cena: 245 tys. PLN.

57. Działka budowlana ponad 30 a, w krajobrazowej dzielnicy Czułowa - Zręby, gm.
Liszki. Umowa na wyłączność. Cena: 128 tys. PLN.
58. Działka budowlana 12-15 a w Cholerzynie (do wydzielenia z większej działki w
drugiej linii zabudowy). W studium planu zagospodarowania przestrzennego
działka ujęta jako MU1 - budownictwo jednorodzinne i usługi. W 2009 zostało
wydane na działce pozwolenie na budowę domu jednorodzinnego 169 m kw. pow.
użytkowej. Projekt domu do przekazania wedle życzenia kupującego. Cena: 13 tys.
PLN/1 ar. Umowa na wyłączność.
59. Działka budowlana 22 a w Zagaciu gm. Czernichów. W studium planu zagospodarowania, działka MNU - budownictwo jednorodzinne i usługi. Cena: 143 tys. PLN.
60. Działka budowlana 14,5 a w Zagaciu gm. Czernichów. WZ na większą działkę przed
podziałem. W studium planu zagospodarowania, działka widnieje jako MNU budownictwo jednorodzinne i usługi. Cena: 89 tys. PLN.
61. Działka budowlana 13,5 a w Zagaciu gm. Czernichów. WZ na większą działkę przed
podziałem. W studium planu zagospodarowania, działka widnieje jako MNU budownictwo jednorodzinne i usługi. Cena: 84 tys. PLN.
62. Działka budowlana 10 w Cholerzynie gm. Liszki. Cena: 167 tys. PLN.
63. Widokowa działka budowlana 23 a w Nieporazie (gm. Alwernia). Cena: 88 tys. PLN.
64. Działka rekreacyjna 35 a ze skałą, Jerzmanowice. Cena: 120 tys. PLN.
65. Działka rolna widokowa 50-60 a (do uzgodnienia) ze skałą lub bez. Położona w
pobliżu Restauracji Chochołowy Dwór. Cena: 105 tys. PLN.
66. Dwie działki rolne w Racławicach. Jedna działka nr 28 i pow. 62 a, ma szerokość ok.
16 m, druga nr 51/1 i pow. 94 a ma szerokość ponad 30 m. Mniejsza działka jest w
pobliżu pól golfowych w Paczółtowicach. Jest możliwość zakupu każdej działki z
osobna. Cena: 1500 PLN/1 ar.
67. Działka rolna 2,48 ha w Białym Kościele. Możliwość dokupienia działki przylegającej o pow. 16 a - MNU1, czyli budowlano - usługowej. Cena: 255 tys. PLN.
68. Działka budowlana 10 a w Woli Batorskiej. Cena: 103 tys. PLN.

DZIAŁKI KOMERCYJNE NA SPRZEDAŻ

.
69. Działka budowlano - usługowa 24 a w Rybnej gm. Czernichów. W studium
planu zagospodarowania przestrzennego działka ma przeznaczenie MNU budownictwo jednorodzinne oraz usługi. Jest możliwość uzyskania WZ. Cena:
245 tys. PLN.
70. Działka budowlana ponad 30 a, w krajobrazowej dzielnicy Czułowa - Zręby,
gm. Liszki. Umowa na wyłączność. Cena: 128 tys. PLN.
71. Działka budowlana 12-15 a w Cholerzynie (do wydzielenia z większej działki w
drugiej linii zabudowy). W studium planu zagospodarowania przestrzennego
działka ujęta jako MU1 - budownictwo jednorodzinne i usługi. W 2009 zostało
wydane na działce pozwolenie na budowę domu jednorodzinnego 169 m kw.
pow. użytkowej. Projekt domu do przekazania wedle życzenia kupującego.
Cena: 13 tys. PLN/1 ar. Umowa na wyłączność.
72. Działka budowlana 22 a w Zagaciu gm. Czernichów. W studium planu
zagospodarowania, działka MNU - budownictwo jednorodzinne i usługi. Cena:
143 tys. PLN.
73. Działka budowlana 14,5 a w Zagaciu gm. Czernichów. WZ na większą działkę
przed podziałem. W studium planu zagospodarowania, działka widnieje jako
MNU - budownictwo jednorodzinne i usługi. Cena: 89 tys. PLN.
74. Działka budowlana 13,5 a w Zagaciu gm. Czernichów. WZ na większą działkę
przed podziałem. W studium planu zagospodarowania, działka widnieje jako
MNU - budownictwo jednorodzinne i usługi. Cena: 84 tys. PLN.
75. Działka usługowo-budowlana o pow. 2,34 ha w centrum Krzeszowic. Jest
możliwość zakupu mniejszej działki: 85 a, 81 a lub 67 a. Cena: 3 mln PLN.
76. Działka usługowa-budowlana o pow. 67,4 a w centrum Krzeszowic. Cena: 945 tys. PLN.
77. Działka usługowo-budowlana o pow. 85,6 a w centrum Krzeszowic. Cena: 1,19 mln PLN.
78. Działka usługowo-budowlana o pow. 81,6 a w centrum Krzeszowic. Cena: 1,13 mln PLN.

ok. 80 m kw. Komfortowe 2 pokoje, łazienka
i kuchnia. Dom nowoczesny, bardzo ładnie wykończony, na działce kostka, miejsca parkingowe,
teren ogrodzony. Kaucja zwrotna w wysokości
jednomiesięcznego czynszu.

Uwaga: cena z mediami
i ogrzewaniem - 2000 PLN/m-c.

79. Trzy piękne, widokowe działki usługowo - budowlane: 2 x 15 a oraz 20 a w
Kochanowie, gm. Zabierzów (M1U). Media: kanalizacja, gaz, woda na działce,
prąd na działce sąsiedniej. Dojazd do działek drogą asfaltową, gminną. Miejsce
bardzo dobrze powiązane komunikacyjnie. Cena: 240 tys. PLN (podana cena
dotyczy działki 15 a).
80. Działki usługowo - budowlane po 7,5 a każda w Kochanowie gm. Zabierzów
(M1U). Cena pojedynczej działki: 123 tys. PLN.
81. Działka usługowo - budowlana, 7,5 a. w Kochanowie gm. Zabierzów (M1U).
Cena: 158 tys. PLN.
82. Działka 59 a w Węgrzcach Wielkich ujęta w Planie Zagospodarowania Przestrzennego jako „produkcja i usługi”. Możliwość postawienia dużej hali. Szerokość
działki ok. 32 m. Dojazd dla TIR od strony Nowej Huty. Cena: 590 tys. PLN.
83. Działka 1,48 Ha, użytkowanie wieczyste, przeznaczenie – przemysł. Budynek
magazynowo-usługowy o pow. 1710 m kw. Działka znajduje się w północno-wschodniej części Krakowa.
84. Działka o przeznaczeniu przemysłowym 2,97 ha. Stacja trafo z możliwością
podpięcia. Plan zagospodarowania przestrzennego w studium, WZ na
istniejącą halę, oznaczone jako: UP/UC/P – tereny o przeważającej funkcji
usług komercyjnych, publicznych i przemysłu. Działka znajduje się w
północno-wschodniej części Krakowa.
85. Działka budowlano-usługowa 64 a w Zabierzowie. Dojazd dla TIR. Możliwość
podziału terenu na mniejsze działki oraz prowadzenie działalności usługowej,
magazynowej itp. Cena: 880 tys. PLN.

DZIAŁKI KOMERCYJNE DO WYNAJĘCIA
86. Działka komercyjna 17 a w Młoszowej gm. Trzebinia, bezpośrednio przy drodze
krajowej nr 74 (Chrzanów - Kraków). Na działce znajduje się nieduży budynek,
pełniący rolę biura, pomieszczeń socjalnych. Cena: 2500 PLN/m-c.

DOMY/MIESZKANIA DO WYNAJĘCIA
87. Pokój w domu w Rudawie, umeblowany. Wspólna łazienka i kuchnia. W cenie zawarte
są media oraz ogrzewanie. Kaucja w wysokości jednomiesięcznego czynszu. Cena: 750
PLN/m-c
88. Dwie kondygnacje w domu ok. 120 m kw.: parter i I piętro w domu trzykondygnacyjnym w Bęble gm. Wielka Wieś. Duża, ogrodzona działka, garaż. Cena: 2000
PLN/m-c + media wg zużycia oraz składka na węgiel - zasilanie ogrzewania w
okresie grzewczym. Kaucja zwrotna w wysokości jednomiesięcznego czynszu.
89. Parter domu wolnostojącego ok. 70 m kw., w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena w 1100 PLN/
m-c (1300 PLN z ogrzewaniem w okresie grzewczym dla 2 osób, dla większej ilości osób
cena do uzgodnienia). Miejsca parkingowe. Kaucja w wysokości 1500 PLN. Cena: 1100
PLN/m-c plus woda 50 PLN, pozostałe media w/g zużycia.
90. Góra domu z osobnym wejściem w Szczyglicach k. Balic, ok. 80 m kw. Kaucja zwrotna w
wysokości jednomiesięcznego czynszu. Cena z mediami - 2000 PLN/m-c do negocjacji

DLA PRACOWNIKÓW

91. Parter domu wolnostojącego ok. 70 m kw., w Siedlcu k/Krzeszowic dla maksymalnie 5
pracowników. Miejsca parkingowe. Cena do uzgodnienia. Kaucja w wysokości 1500 PLN.
92. Mieszkanie 3-pokojowe w domu na noclegi pracownicze dla 10 osób. Jest możliwość
wynajęcia dla 3,4,5 osób - jednego lub dwóch pokoi. Dwie kuchnie, dwie łazienki. Bardzo
dobre warunki dla pracowników. Blisko drogi głównej. Cena z mediami i ogrzewaniem.
Kompletne wyposażenie, z pościelami, wyposażeniem kuchni itp. Cena 360 PLN / m-c
(dotyczy opłaty za 1 osobę na miesiąc).
93. Dwa osobne mieszkania w domu dla max 10 pracowników w Wielkiej Wsi.
Cena: 600 PLN/1 osobę/m-c.
94. Dom dla pracowników w Kryspinowie, 200 m kw., 5 pokoi. Cena 2000 PLN/m-c. Dostępny
od 1 czerwca.
95. Dom dla 6 - 8 pracowników (max 12 osób) w Ściejowicach. Kaucja w wysokości
jednomiesięcznego czynszu. Cena: 2000 PLN/m-c.
96. Pokój 3-osobowy dla pracowników w Krzeszowicach wspólne 2 łazienki, 2 kuchnie. Cena
z mediami, pościelami: 1,1 tys. PLN/m-c.
97. Pokoje dla 15 osób w Krzesowicach z mediami. Cena do uzgodnienia.

LOKALE DO WYNAJĘCIA
98. Lokal usługowo-biurowy, w Zabierzowie w bliskości centrum, ok. 55 m kw. Lokal z
przeznaczeniem usługowo-handlowym jak również biurowym. Kaucja w wysokości
jednomiesięcznego czynszu. Cena: 1500/m-c plus media.
99. Lokal usługowo-biurowy w Krzeszowicach, ok. 75 m kw. Kaucja w wysokości
2 tys. PLN. Cena: 1000 PLN netto/m-c.

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

Prosimy o zgłaszanie domów, części domów,
pokoi do wynajęcia oraz domów, mieszkań i działek na sprzedaż.
tel.: 796 351 499
Powyższe ogłoszenia nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a dane w nich zawarte mają charakter wyłącznie informacyjny.
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małopolski

WYDARZENIA KULTURALNE, IMPREZY, SPOTKANIA
KRZESZOWICE

ZABIERZÓW

DZIEŃ ZIEMI – PARADA DZIECI „ŻABKI, ŻABY I ROPUCHY”

Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach oraz Grupa Tauron Kopalnia Wapienia Czatkowice
sp. z o. o. zaprasza wszystkie dzieci do wzięcia udziału w corocznej paradzie przebierańców
„Żabki, żaby i ropuchy”, organizowanej w ramach obchodów Dni Ziemi.
Na wszystkie żabki, ropuchy, królewny i królewiczów oczekujemy w piątek, 22 kwietnia, o
godzinie 10:00, na Placu F. Kulczyckiego w Krzeszowicach. Zachęcamy wszystkie dzieci do
stworzenia niepowtarzalnych, przede wszystkim zielonych strojów, które zaprezentują podczas
marszu. Prosimy również o zabranie wszelakich „żabich” akcesoriów.
W programie także: wielkie bańki mydlane, muzyczne animacje, mini gra terenowa dla grup
szkolnych, tworzenie żywych obrazów w Parku Potockich.
Szczegółowe informacje pod nr tel. 12 282 14 65, wew. 3 lub 571 401 057.

CHRZANÓW

WYSTAWY MEMÓW MARTY FREJ

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie ma zaszczyt zaprosić na
otwarcie wystawy memów Marty Frej. Galeria Na Styku - 16 kwietnia 2016, godz. 18.30.

SPOTKANIE PARKRUN

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie zaprasza na spotkanie PARKRUN 16 kwietnia
2016 o godz. 17.00 do klubu Stara Kotłownia. Temat spotkania: „Urazy biegacza. Jak powstają, jak im
zapobiegać”. Wstęp wolny!

KONKURS NA PROJEKT MASKOTKI MOKSIR

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie w związku z jubileuszem 50-lecia ogłasza
konkurs na projekt Maskotki MOKSiR. Termin nadsyłania prac mija z dniem 30 kwietnia - NIE decyduje
data stempla pocztowego. Szczegóły: www.moksir.chrzanow.pl

Kino "Sztuka" w Chrzanowie zaprasza
„BATMAN V SUPERMAN: ŚWIT SPRAWIEDLIWOŚCI”

PREMIERA 2D/3D [napisy/dubbing PL]
• 14.04 godz. 20.00 [2D napisy] • 16.04 godz. 20.15 [2D napisy] •
reżyseria: Zack Snyder; czas trwania: 160 min.; gatunek: akcja/sci-fi; prod. USA, 7 lat
Cena biletu 2D: Piątek - Niedziela: norm. 15,00 zł, ulg. 13,00 zł.; Poniedziałek - Czwartek: 13,00 zł.
Poniedziałek - Niedziela: 12 zł (bilet rodzinny - min. 5 osób)
Cena biletu 3D: Piątek - Niedziela: norm. 20,00 zł, ulg. 17,00 zł.; Poniedziałek - Czwartek: 17,00 zł.

„KUNG FU PANDA 3” 2D/3D [dubbing PL]
• 14.04 godz. 16.00, (2D), 18.00 (3D)} • 15.04 kino nieczynne •
• 16.04 godz. 13.45 (3D), 15.45 (2D) • 17.04-20.04 godz. 16.00 (2D), 18.00 (3D) •
reżyseria: Jennifer Yuh, Alessandro Carloni; czas trwania: 95 min.
gatunek: animacja/komedia/przygodowy; prod. Chiny/USA, b/o
Cena biletu 2D: Piątek - Niedziela: norm. 15,00 zł, ulg. 13,00 zł. Poniedziałek - Czwartek: 13,00 zł.
Poniedziałek - Niedziela: 12 zł (bilet rodzinny - min. 5 osób)
Cena biletu 3D: Piątek - Niedziela: norm. 20,00 zł, ulg. 17,00 zł. Poniedziałek - Czwartek: 17,00 zł.
„BÓG NIE UMARŁ 2” [Lektor PL]

• 16.04 godz. 17.45 • 17.04-20.04 godz. 20.00 •
reżyseria: Harold Cronk; czas trwania: 121 min.; gatunek: dramat; prod. USA, 12 lat
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)

„ŁOWCA I KRÓLOWA LODU” 2D [dubbing PL]
• 22.04 godz. 20.00 • 23.04 godz. 15.00, 17.30 • 24.04 kino nieczynne • 25.04 seans 20.00 •
• 26.04 seans 17.30 • 27.04 seans 20.00 • 28.04 seans 17.30 •
reżyseria: Cedric Nicolas-Troyan; czas trwania: 114 min.; gatunek: fantasy/przygodowy; prod. USA, 12 lat
Cena biletu: Poniedziałek: norm. 15,00 zł, ulg. 13,00 zł. Wtorek - Czwartek: norm. 13,00 zł
Poniedziałek - Czwartek: 12 zł (bilet rodzinny - min. 5 osób)
„NIEWYGODNA PRAWDA” PREMIERA
• 22.04 godz. 17.15 • 23.04 godz. 20.00 • 24.04 kino nieczynne • 25.04 seans 17.15 •
• 26.07 seans 20.00 • 27.04 seans 17.15 • 28.04 seans 20.00 •
reżyseria: James Vanderbilt; czas trwania: 125 min.; gatunek: biograficzny/dramat; prod. Australia/USA, 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
UWAGA – BARDZO WAŻNA INFORMACJA
DOTYCZĄCA RAJDU KRAKÓW-TRZEBINIA (23.04.2016)
Informujemy, że w związku ze zbliżającymi się Światowymi Dniami Młodzieży i wynikającymi z przygotowań do tego wydarzenia remontami dróg w okolicach dotychczasowego
miejsca startu tj. krakowskie Błonia nie uzyskaliśmy zgody na start z centrum Krakowa.
Wyjątkowo w tym roku Rajd rozpoczniemy przy zalewie w Kryspinowie. Jest to znany
punkt na trasie dotychczasowych edycji Rajdu Kraków-Trzebinia. Poniżej szczegółowe
dane miejsca startu.
Informacje dotyczące transportu:
Zapisy na transport odbywają się na dotychczasowych zasadach,
tj. przez naszą stronę internetową, ze zmianą wynikającą z miejsca startu:
• Trzebinia-Kryspinów (dotychczas Kraków) • Trzebinia-Rudno (bez zmian) •
• Młoszowa-Kraków (bez zmian) •
Dojazd z Krakowa do Kryspinowa we własnym zakresie. Informacje: tel: (32) 6-121-497
„GISELLE” - RETRANSMISJA BALETU Z TEATRU BOLSHOI

23 kwietnia o godz. 16:00 zapraszamy do trzebińskiego kina „Sokół” na retransmisję z Teatru Bolshoi
baletu „Giselle”. Na ekranie naszego kina będzie można jeszcze zobaczyć i usłyszeć:
- operę „Traviata” (retransmisja z MET) - 21.05.16 (sobota, godz. 16:00)
Miejsce : kino „Sokół”;Kontakt : (32) 6 110 621; 30 zł za cały bilet, 25 ulgowy

Kino "Sokół" w Trzebini zaprasza
„7 RZECZY, KTÓRYCH
NIE WIECIE O FACETACH” (2D)
OD 15.04 DO 21.04
BILET NORMALNY: 14 ZŁ
BILET ULGOWY: 12 ZŁ
BILET GRUPOWY: 12 ZŁ
W trzebińskim kinie Sokół działa już rezerwacja online!
Zapraszamy!
http://kino.tck.trzebinia.pl/

Informacje, Reklamy

małopolski
UCZNIOWIE ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ANTONIEGO SEWIOŁKA W CZUŁOWIE
TEGOROCZNYMI FINALISTAMI MAŁOPOLSKIEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO
Już po raz czwarty nasi uczniowie zostali finalistami w Małopolskim Konkursie Historycznym! Temat tegorocznego konkursu to „Wybitni władcy
Polski – Piastowie”.
Finalistami zostali uczniowie klasy VI:
Filip Galos, Wiktor Karch i Kacper Grzesiak.
Gratulujemy Uczniom i Pani Annie Kuźniar-Sobek, która przygotowała
uczniów.

Dyrektor szkoły
Krystyna Kruszewska
www.liszki.pl
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STAROCIE,
STAROCIE, BIBELOTY
BIBELOTY,
,
PORCELANA,
PORCELANA, KSIĄŻKI
KSIĄŻKI

• SPRZEDAŻ • SKUP •

tel. 662 660 373

WYPOŻYCZALNIA
ZAGĘSZCZAREK GRUNTU
TEL. 601 549 673

PIKNIK „PSI LOS WARTY GOLDENA”

Radio Kraków, Fundacja Warta Goldena, Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki” oraz Fundacja Psi Los serdecznie zapraszają na imprezę plenerową, która odbędzie się w sobotę 16
kwietnia 2016 roku przy ul. Papierniczej 2.
W godzinach od 10.00 do
14.00 będzie można zasięgnąć
darmowej porady lekarza weterynarii, psiego behawiorysty, rehabilitanta, specjalisty
od żywienia zwierząt oraz całkowicie bezpłatnie oznakować
elektronicznie
(zaczipować)
swojego czworonoga. Wszystkie zaczipowane zwierzaki zostaną bezpłatnie zarejestrowanie w międzynarodowej bazie
danych Safe-Animal.
Dla przybyłych gości organizatorzy zaplanowali wiele
dodatkowych atrakcji m.in.
pokaz szkolenia psów, darmowe lekcje szkolenia oraz pokaz
strzyżenia psów, którym towarzyszyć będą porady gro-

www.stomatolog-krzeszowice.pl Nowoczesne rozwiązania protetyczne
Leczenie kanałowe
Bezbolesne usuwanie zębów
Stomatologia dziecięca
Materiały najwyższej jakości
ul. Daszyńskiego 4,
RVG/RTG

tel. 519 440 519

Krzeszowice (koło rynku)

omera dotyczące pielęgnacji
zwierząt, a także pogadanka
z przedstawicielami Krakowskiej Straży Miejskiej.

żywo z wozu satelitarnego Radia Kraków o godzinie 9.00.

Podczas imprezy będzie można poznać, pokochać i zaImpreza rozpocznie się audy- adoptować młode i starsze psy
cją radiową „Klinika Zdrowe- i kota, podopiecznych przygo Chomika” emitowaną na tuliska w podkrakowskich

Łętkowicach. Może to Ty
znajdziesz w sobotę wiernego
przyjaciela na całe życie? Serdecznie zapraszamy!

PIESKI SZUKAJĄ DOMU

SZARACZEK
Szaraczek... Może gdy zamknę oczy i poczekam...
będzie mi łatwiej zobaczyć swojego człowieka...
Jestem zwykły, ktoś by nawet powiedział pospolity... i
tu by się pomylił, bo z wyglądu i owszem Szaraczek to
szaraczek, ale z jakim serduszkiem. Nie da się ukryć, że
jestem wiejskim chłopakiem i łańcuch też nie był mi
obcy, bo pięknie chodzę na smyczy, a raczej nikt mnie
tego nie uczył. Jestem delikatny, wrażliwy, trochę
nieśmiały, ale to pewnie dlatego, że nikt nigdy nie
pozwolił mi uwierzyć w swoją wartość. Trochę smutnawy, melancholijny może tęskniący... ale potrafię też
ujmująco czarować. Dla smakołyka jestem w stanie
ustać na dwóch łapkach dobre kilka minut. Jestem
lubiany przez inne psy, zwłaszcza psie koleżanki,
które szarmancko przepuszczam w przejściu i daję
pierwszeństwo na zjedzenie smaczniejszych kąsków
z miski. Lubią mnie koty, a to rzadkość. Pomóżcie mi
w znalezieniu domu, bo jestem wyjątkowym psem
i trzeba mnie zobaczyć sercem nie oczami, a nie
wszyscy to potrafią...
Kontakt: 783 553 197

ASTRO
Fundacja Człowiek Dla Zwierząt poszukuje nowej,
kochającej rodziny dla młodego psa Astro.
Astro przyjechał do nas ze schroniska w Pawłowie. Miał wyjechać do jednego z dwóch największych psich więzień w Polsce.
To młody pies, radosny i przyjazny, który lubi
zabawę, spacery i obecność człowieka. Pięknie
chodzi na smyczy, zachowuje czystość.
Jest posłuszny i nie sprawia problemów.
Czeka na ludzi, którzy zechcą go pokochać i
podarować mu dobry dom, troskliwy i odpowiedzialny, by nigdy więcej nie spotkała go taka
tułaczka i samotność.
Astro jest odpchlony, odrobaczony, zaszczepiony
na wściekliznę i choroby zakaźne.
Warunkiem adopcji jest podpisanie umowy
adopcyjnej.
Kontakt: 783 553 197

BEZIMIENNY PIESEK
Sympatyczny, kudłaty, porzucony piesek szuka
domu.
Piesek od ponad miesiąca błąka się przy blokach
na olkuskiej Pakusce, nocuje pod drzewami czy to
deszcz czy zimno, dokarmiają go dobrzy ludzie,
ale Ci, którym jego los nie jest obojętny, nie mogą
go przygarnąć... Piesek jest nieduży, wesoły, widać
że lubi dzieci, ale w jego oczach czai się smutek...
Pani która go dokarmia (sama ma dwa przygarnięte
wcześniej psy w niedużym mieszkaniu w bloku)
odpowie na dodatkowe pytania.
Kontakt: 537 044 761

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

Wydawca:
"Gwarek" Media & Nieruchomości
Sylwia Mossakowska
Adres redakcji:
32-300 Olkusz, ul. Przemysłowa 14
tel. 696 595 118, 796 351 499
Redaktor naczelna: Sylwia Mossakowska
Druk: POLSKA PRESS Sp. z o.o.

"Gwarek Małopolski" jest kolportowany na obszarze gmin: Jerzmanowice-Przeginia, Krzeszowice, Liszki, Wielka Wieś i Zabierzów. W miejscowościach: Czubrowice, Gotkowice, Jerzmanowice, Łazy, Na
Księżym Polu, Pod Skałą, Przeginia, Racławice, Sąspów, Szklary (Gmina Jerzmanowice-Przeginia), Czerna, Dębnik, Dubie, Filipowice, Frywałd, Krzeszowice, Miękinia, Nowa Góra, Nowa Góra – Łany,
Nawojowa Góra, Ostrężnica, Paczółtowice, Rudno, Sanka, Siedlec, Tenczynek, Wola Filipowska, Zalas, Żary (Gmina Krzeszowice), Baczyn, Budzyń, Cholerzyn, Chrosna, Czułów, Jeziorzany, Kaszów, Kryspinów, Liszki, Mników, Morawica, Piekary, Rączna, Ściejowice (Gmina Liszki), Bębło, Będkowice, Biały Kościół, Czajowice, Giebułtów, Modlnica, Modlniczka, Prądnik Korzkiewski, Szyce, Tomaszowice,
Wielka Wieś, Wierzchowie (Gmina Wielka Wieś), Aleksandrowice, Balice, Bolechowice, Brzezie, Brzezinka, Brzoskwinia, Burów, Karniowice, Kleszczów, Kobylany, Kochanów, Młynka, Niegoszowice,
Nielepice, Pisary, Radwanowice, Rudawa, Rząska, Szczyglice, Ujazd, Więckowice, Zabierzów, Zelków (Gmina Zabierzów) - w instytucjach użyteczności publicznej, firmach oraz sklepach.
"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.
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