9 LIPCA 2015
Nr 13/2015 (082)
ISSN 2392-2052
wersja online gazety:

www.gwarek-malopolski.pl
redakcja@gwarek-malopolski.pl
reklama@gwarek-malopolski.pl
tel. 696 595 118
796 351 499

Obszar gmin: Jerzmanowice-Przeginia, Krzeszowice, Liszki, Wielka Wieś, Zabierzów
ZAPRASZAMY NA STRONĘ NASZEGO BIURA OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI:

CZAS LETNICH REMONTÓW
Na pytanie, „kiedy odnawiamy kuchnię?”, statystyczny Kowalski odpowiada, że latem. Okres urlopowy jest często przeznaczany przez nas na prace
budowlane w domu. Wymarzony plan zakłada, że
z wszystkim działaniami uda się uporać w dwa tygodnie, a później zostaje jeszcze trochę wolnego na
wyjazd rekreacyjny. Jak najlepiej wykorzystać ten
czas i zaplanować remont?
„Kochani, jak wrócicie wszystko będzie nowe”

Tymi słowami niejeden mężczyzna żegna najbliższych, wyjeżdżających na wakacje. Gdy rodzina będzie już daleko, ekipa remontowa
może przystąpić do prac. To jedno z najpopularniejszych rozwiązań:
nikt nie narzeka na kurz i hałas towarzyszący składaniu mebli czy
kręcących się po domu wynajętych speców od remontu kuchni, ci
natomiast mogą spokojnie skupić się na swojej pracy. Co więcej, w
lecie dni są dłuższe i cieplejsze, dzięki czemu ściany schną szybciej,
a fachowcy mogą dłużej pracować.
Więcej na str. 2

www.gwarek-nieruchomosci.pl

WYNAJMĘ
PODNOŚNIK
KOSZOWY

o zasięgu 25 m góra, 15 m bok

• WYCINKA DRZEW
• CZYSZCZENIE RYNIEN
• OGÓLNE PRACE
NA WYSOKOŚCIACH

tel. 604 932 643

www.podnosniki-krakow.pl

BADANIE OKULISTYCZNE TYLKO 1 ZŁ. INFO W ZAKŁADZIE.

KRZESZOWICE

UL. DASZYŃSKIEGO 2,
TEL. 792 608 139

TRZEBINIA

UL. RYNEK 4,
TEL. 32 753 37 30

STAROCIE, BIBELOTY,
PORCELANA, KSIĄŻKI

• SPRZEDAŻ • SKUP •

tel. 662 660 373
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CIĄG DALSZY ZE STR. 1

CZAS LETNICH REMONTÓW CD.
– Z naszych obserwacji wynika,
iż lato to chętnie wybierany
okres na przeprowadzenie remontu– mówi Robert Kowalski,
Kierownik Działu Kuchnie z
IKEA Kraków.
METODa na kuchnię od ręki

Jednym z najczęstszych wyzwań,
przed jakim stoją osoby planujące remont kuchni i zmianę
wyposażenia, jest dostosowanie
nowych mebli i sprzętów do
warunków mieszkania.

- Tutaj idealnym rozwiązaniem
będzie IKEA METOD, oparty
na modułach o prostych kształtach i rozmiarach, będących
wielokrotnością 20 cm. Takie
rozwiązanie ułatwia zaaranżowanie kuchni i pozwala na
dopasowanie mebli do nietypowych pomieszczeń i przestrzeni
– podpowiada Robert Kowalski
z IKEA Kraków. - Co równie
ważne, w systemie modułowym
drzwi i fronty szuflad mogą być
rozmieszczone w dowolny sposób. Dodatkowo można liczyć

na pomoc fachowców, którzy
zajmą się kompletnym montażem mebli i sprzętów AGD wraz
z oświetleniem i wyposażeniem
wewnętrznym. Podłączą także
zlew, baterię i sprzęty gospodarstwa domowego - dodaje.
Latem taniej

rat 0% na meble kuchenne, ale
również otrzymać do 50% zniżki
na wybrany sprzęt AGD. Dodatkowo można otrzymać roczną
gwarancję na montaż, 5-letnią
na sprzęt AGD, a na kuchnie
METOD obowiązuje aż 25-letnie
zabezpieczenie!

W IKEA Kraków do 12 lipca
można skorzystać z oferty 24

IKEA Kraków istnieje od 1998 roku. We wrześniu 2011 roku zakończyła się przebudowa sklepu, po której obiekt
stał się jednym z najnowocześniejszych sklepów IKEA w Polsce. Nowa IKEA Kraków oferuje klientom ponad 9 tys.
produktów, 64 inspirujące wnętrza. Ponadto posiada przestronną restaurację na 500 miejsc siedzących z bezpłatnym
dostępem do Internetu, miejscem dla karmiącej mamy oraz strefą zabawy dla najmłodszych, a także bezpłatną
bawialnię „Czarodziejski Las Smaland” z profesjonalną opieką dla dzieci w wieku 3-10 lat.
Nazwa marki IKEA to akronim – skrót utworzony z pierwszych liter imienia, nazwiska oraz nazw farmy i parafii,
skąd pochodzi założyciel firmy (Ingvar Kamprad Elmtaryd Agunnaryd).

SZTUKA KONTRA BARBARZYŃSTWO

Jest XXI wiek. Mamy dobę Internetu, wszelkiego skomputeryzowania,
lotów kosmicznych, mamy wszystko „mądre”: smart TV, smartwatch’e,
smartfony, nawet pralki i lodówki są smart. Szkoda tylko że ten mądry
świat nie moze sobie poradzić z garstką islamskich barbarzyńców, toczonych przez fanatyzm, ignorancję i szaleństwo nienawiści. Nie wiem jakich
epitetów jeszcze można używać wobec postępowania radykałów w Syrii.
Według raportu ONZ od początku
konfliktu w Syrii zniszczeniu lub
uszkodzeniu uległo niemal 300
unikatowych zabytków na terenie
tego kraju. Według zdjęć satelitarnych na bazie których formułowano raport - 24 zostały zniszczone
całkowicie, 104 poważnie uszkodzone, 85 uszkodzone w stopniu
umiarkowanym a w 77 przypadkach stopień zniszczenia nie jest
określony. Wśród najbardziej
zagrożonych zabytków znajdują
się wpisane na listę światowego
dziedzictwa UNESCO stare miasto w Aleppo i pozostałości grecko-rzymskiego miasta Palmyra.
Zabytki są szczególnie zagrożone
przez wahabitów z "Państwa Islamskiego" niszczących je jako
przejawy bałwochwalstwa.

Wojny istnieją, od kiedy powstały
cywilizacje. Przynoszą one śmierć,
głód, ubóstwo. Oprócz tego ogromnie cierpi na tym sztuka. Mam
wrażenie, że dziś, kiedy informacja
rozprzestrzenia się niemal natychmiast i dociera niemal wszędzie,
barbarzyństwo nabiera na sile,
kwitnie, a my - publiczność, która
na to patrzy jesteśmy bezradni. To
niebywałe, że dysponując techniką,
uzbrojeniem, systemem informatycznym, nie potrafimy ocalić od
zagłady czegoś co przetrwało wieki. Garstka szaleńców z bronią jest
w stanie obrócić w niwecz historię,
dobytek kulturalny swojego naro-

SKUTERY
• Naprawa chińskich skuterów, motorowerów, motocykli i quadów
• Przeglądy i naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne
CZYNNE
• Skutery zastępcze na czas naprawy
PON. – SOB.
• Możliwość transportu skutera do SERWISU
800 – 2200
• Skup skuterów uszkodzonych i powypadkowych
• Sprzedaż części nowych i używanych do chińskich skuterów
• Sprzedaż części używanych do WSK125 i ROMET
• Skutery używane już od 1000 zł
• Możliwość zostawienia starego lub uszkodzonego skutera w rozliczeniu

JERZMANOWICE 128B, Tel. 513 410 697
DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ Z USŁUG
SERWISU SKUTERÓW W JERZMANOWICACH:
• działamy w branży motoryzacyjnej nieprzerwanie od 1985 r.
• zdobyliśmy niezbędne doświadczenie pracując na rzecz serwisów
skuterów i motocykli m.in. w Krakowie, Olkuszu, Wolbromiu i Krzeszowicach
• jako jedyny serwis w okolicy serwisujemy wszystkie chińskie, tajwańskie
i koreańskie marki skuterów z silnikami 2T i 4T do 125cm³ pojemności
chłodzonym powietrzem
• dysponujemy kilkoma podnośnikami, co umożliwia naprawę kilku skuterów
jednocześnie, skracając czas naprawy
• w sezonie od kwietnia do października pracujemy od poniedziałku
do soboty od 6.00 do 23.00
• wykonujemy przeglądy gwarancyjne, pogwarancyjne, sezonowe
i remonty kapitalne silników skuterów 2T i 4T
• zajmujemy się wszelkimi przeróbkami i tuningiem silników 2T i 4T
• skutery wykorzystywane do dojazdu do pracy naprawiamy ekspresowo
poza kolejnością, oferując jednocześnie skuter zastępczy na czas naprawy
• oferujemy transport skutera do serwisu w cenie kosztów paliwa
• lakierujemy motocykle i skutery zapewniając wysoką jakość i rozsądną cenę
• w procesie naprawy oprócz części nowych, oferujemy bogaty zestaw
części używanych idealnej jakości w korzystnych cenach
• w wolnych chwilach wykonujemy renowacje pojazdów zabytkowych marki
WSK 125, WSK 175, ROMET, OGAR 200, 205, KADET
oraz motorynek STELLA i PONY
• dysponujemy częściami używanymi do wszystkich polskich motocykli
i motorowerów z PRL
• w przyszłym roku rusza budowa drugiego serwisu naszej ﬁrmy
ukierunkowanego na serwis chińskich motocykli klasy 125cm³;
w planach również serwis sprzętu ogrodniczego.
Zapraszamy do serwisu wszystkich fanów chińskich skuterów.
Więcej o Firmie:
Google LM. SKUTERY Przemysław Mrozowski MAŁOPOLSKA

du. Jest to dla mnie niezrozumiałe
i tożsame z samounicestwieniem.
Każdy naród by mieć świadomość
i poczucie wartości potrzebuje znajomości własnej historii. Zabytki
są namacalnym dowodem twórczej działalności naszych przodków. Dlaczego Syryjczycy nie
powstrzymają tego destrukcyjnego
procederu?

Z historii znane są przypadki kiedy rewolta polityczna, nagła zmiana władzy czy wojna przynosiła
oprócz strat w ludziach, zagładę
architektury, sztuki i wszystkiego
co cenne. Już w Starożytnym Egipcie znane są przypadki niszczenia
pomników faraonów dokonywane
przez następców. Wydrapywanie
rzeźb i imion miało na celu wymazać poprzednika z pamięci poddanych, miało to również podłoże
religijne. Rozgrabienie Imperium
Bizantyńskiego, czy przykłady
nowożytne jak niszczenie dzieł
podczas Rewolucji Francuskiej to także gwałt na kulturze. Polskę
również nie ominąl ten proceder.
W czasie ostatniej wojny zniszczeniu uległo wiele bezcennych
zabytków między innymi starówka warszawska wraz z Zamkiem
Królewskim. Innym zjawiskiem
jest wykradanie dóbr dziedzictwa
narodowego. Z Polski wywieziono
setki, tysiące dzieł wielkich mistrzów. Jednym z najsłynniejszych
jest "Dama z łasiczką" pędzla Le-

onarda da Vinci. Część bezcennych dzieł udało się odzyskać. Do
dziś trwają poszukiwanie wielu.
Po wydarzeniach II wojny światowej ludzie mieli otworzyć oczy,
otrząsnąć się z tych okrutnych wydarzeń i wyciągnąć wnioski.

Nie tak dawno razem z Ukraińcami organizowaliśmy święto
sportu - Euro 2012, dziś obiekty,
które dumnie wznoszone były z tej
okazji, legły w gruzach ( stadion
w Doniecku).

Bezsens wojny przeraża. Takie
odczucia ma wielu z nas. Czy
naprawdę nie można nic zrobić?
Kiedy ci, którzy mają jakąś władzę
zaczną myśleć o budowaniu a nie
destrukcji? Dlaczego niszczymy to,
co świadczy o naszej historii i kulturze? Nie umiem tego wyjaśnić.
Widząc nagrania z Syrii nie potrafię powstrzymać emocji. W imię
Boga? Jaki Bóg chce śmierci i takiego zniszczenia? Nie mój.

vv Ewa Wołoszyn

ewart.woloszyn@gmail.com
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NARUSZENIE DÓBR OSOBISTYCH PRZEZ WPIS DO KRD

– SPRAWDŹ JAKIE UPRAWNIENIA PRZYSŁUGUJĄ POKRZYWDZONEMU

Wobec naruszenia dóbr osobistych, przedsiębiorca może domagać się od nieuczciwego wierzyciela dopełnienia czynności potrzebnych do usunięcia skutków naruszenia, w szczególności złożenia stosownej treści oświadczenia. Możliwe jest także żądanie
zadośćuczynienia pieniężnego jak i odszkodowania.
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010r.
o udostępnieniu informacji gospodarczych i wymianie danych
gospodarczych (dalej zwana „ustawą”) kreuje następujące uprawnienie wierzyciela, tj. wpisanie danego dłużnika m.in. do Krajowego
Rejestru Długów Biura Informacji
Gospodarczej S.A. – powszechnie
zwanego KRD. Jest to dostępna
baza zadłużonych przedsiębiorców
i konsumentów. Dzięki niej można
sprawdzić wiarygodność finansową kontrahenta z którym zamierza
się podjąć współpracę. By wpisać
dłużnika, będącego przedsiębiorcą konieczne jest łączne spełnienie przesłanek o których mowa
w art. 15 ust. 1 w/w ustawy. Przede
wszystkim zobowiązanie musi istnieć i być wymagalne co najmniej
60 dni, przy czym nie jest niezbędne by było potwierdzone prawomocnym wyrokiem. Dodatkowo
wysokość zobowiązania musi przewyższać kwotę 500 zł. Jednocześnie wierzyciel winien skierować
do dłużnika wezwanie odpowiedniej treści, a od jego wysłania musi
upłynąć co najmniej miesiąc. Po
łącznym spełnieniu tych przesłanek
dokonywany jest wpis.

Co jednak gdy wpis został dokonany na podstawie zawiadomienia
o niezapłaconych zobowiązaniach,
które nie istnieją lub co prawda
istnieją, ale w znacznie mniejszej
wysokości? Wówczas zazwyczaj
dochodzi do naruszenia dóbr oso-

bistych dłużnika. „Jedynym z zasadniczych dóbr osobistych osoby
prawnej, w tym w szczególności
przedsiębiorcy, jest jego dobre
imię, dobra sława gospodarcza /
renoma/ w relacjach z jego partnerami gospodarczymi jako podmiotu rzetelnie wywiązującego się ze
swoich zobowiązań (…).” (tak Sąd
Apelacyjny w Krakowie w uzasadnieniu wyroku z dnia 4.10.2013r.,
sygn. I ACa 927/13). Niezasadne
umieszczenie podmiotu w KRD
skutkuje przykładowo zmniejszeniem jego wiarygodności na rynku,
trudnościami w uzyskaniu kredytu,
jak i utratą wizerunku.
Przepis art. 24 § 1 w zw. z art. 43
Kodeksu cywilnego stanowi, iż ten
czyje dobro osobiste zostało naruszone może żądać od podmiotu,
który dopuścił się tego naruszeniazłożenia stosownego oświadczenia
np. na stronie internetowej KRD.
Jego treść może brzmieć: „Oświadczam, iż brak było podstaw do powiadomienia KRD o niezapłaconych zobowiązaniach podmiotu X
w stosunku do podmiotu Y”.

Pokrzywdzony może żądać, na
podstawie art. 448 Kodeksu cywilnego, zadośćuczynienia za doznaną
krzywdę (szkodę o charakterze niemajątkowym). W przypadku spotykanego kwestionowania tego roszczenia jako nienależnego osobom
prawnym, wskazuję na stanowisko
Sądu Apelacyjnego w Warszawie

wyrażone w orzeczeniu z dnia
6.09.2013r., sygn. I ACa 456/13,
przyjmującego istnienie podstawy
do przyznawania zadośćuczynienia
nie tylko osobom fizycznym.

Przedsiębiorca, któremu zachowanie wierzyciela wyrządziło szkodę
majątkową np. wskutek nieuzyskanego na czas kredytu czy też
konieczności udzielania kontrahentowi dodatkowego zabezpieczenia
związanego z wydatkami, może
wystąpić ze stosownym roszczeniem odszkodowawczym na podstawie art. 24 § 2 Kodeksu cywilnego. Wówczas niezbędne będzie
sprecyzowanie wysokości poniesionej szkody.
Kończąc niniejszy wątek zwracam
uwagę na przepisy karne rozdziału 6 w/w ustawy, w szczególności
art. 48 ust. 1 „Kto przekazuje do
biura nieprawdziwą informację
gospodarczą, podlega grzywnie do
30 000 złotych” oraz art. 51 ust. 1
„Kto, będąc obowiązanym do udostępniania informacji gospodarczych, ujawnia nieprawdziwe lub
nieaktualne dane, podlega grzywnie do 30 000 złotych”.

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
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Więcej światła w Twoim domu
dzięki większej powierzchni szyb!

Nawet do 22%* więcej naturalnego światła. Przekonaj się sam!
www.oknoplast.com.pl

Facebook: Oknoplast.Polska YouTube: OKNOPLASTgroup Twitter: @Oknoplast1

* Wartość uśredniona zysku światła szyby w oknie PROLUX wyposażonym w słupek ruchomy z klamką centralną w stosunku
do standardowych rozwiązań okien ze słupkiem ruchomym.

PARTNER
HANDLOWY:

KRZESZOWICE, ul. Kościuszki (obok CPN)
tel. 12 282 36 66
edyta.pietruszewska@olmar.com.pl
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NIEBAWEM RUSZA VI ETAP PRAC NA TENCZYNIE

Z przyjemnością informujemy że na Tenczynie ruszy niebawem VI etap prac zabezpieczających. W związku z zawaleniem się sklepienia skrzydła mieszkalnego oraz niższą niż wnioskowana przez Gminę Krzeszowice wartością dotacji ministerialnej zakres robót został
skorygowany. Roboty obejmą wschodnie skrzydło mieszkalne, Basteję Wjazdową (barbakan) oraz Basztę Grunwaldzką.
W Tenczynku każdy czuje, że jest „u siebie”, nie ma „swoich” i „obcych”, Podczas bieżącego etapu prac w pierwszej kolejności konieczne jest sprawdzenie i zabezpieczenie sklepień nad pomieszczeniami
parteru i piwnic wschodniego skrzydła mieszkalnego w związku
z samoistnym zawaleniem się w sezonie zimowym 2014/2015 fragmentu kamiennego sklepienia. Przewiduje się podstemplowanie
i wstępne zabezpieczenie odkształconych fragmentów sklepień nad
pomieszczeniami parteru oraz piwnic, a następnie wykonanie stosownych przemurowań, injekcji i kotwień. Planowane jest też wyburzenie zewnętrznych schodów biegnących z dziedzińca na taras w poziomie 3-ciej kondygnacji budynku mieszkalnego. Betonowe stopnie
schodów (wykonane w 2 poł. XX w.) obecnie częściowo zawalone,
są bardzo niebezpieczne. Wypełnione gruzem podłoże pod schodami powoduje zamakanie przyległych ścian. Przewiduje się wykonanie
drabiniastych schodów i pomostów roboczych na belkach, zapewniających czasowy dostęp na taras w poziomie 3 kondygnacji oraz do
wnętrz 2-giej kondygnacji i piwnic.
Planowana jest również rekonstrukcja krenelaża i odcinka chodnika straży ponad otworem bramnym. Zgodnie z XVIII w. przekazami
ikonograficznymi zrekonstruowany zostanie również łuk ponad bramą wjazdową. W zębach krenelarza wykonane zostaną małe strzelnice identyczne z tymi jakie zachowały się do naszych czasów w jego
reliktach.
W celu konstrukcyjnego „spięcia” górnej części ścian Baszty Grunwaldzkiej ponad wyrwą w górnej części ściany południowej wykonany zostanie ceglany łuk z cegły współczesnej. Ponad łukiem projektuje się odbudowę ściany do poziomu odsadzki attyki. Dokonana
zostanie również naprawa wewnętrznego lica nie remontowanych
w zeszłym roku ścian nr 43 i 45 w zakresie zapewniającym wzmocnienie konstrukcji zachowanych elementów attyki, bez pełnej rekonstrukcji brakujących elementów. Przewiduje się również możliwość
wykorzystania fragmentow oryginalnej kamieniarki, odnalezionych
w gruzowisku na dnie i na zewnątrz baszty jesienią 2014 r.

Mający rozpocząć się niebawem kolejny etap prac zabezpieczających
na Tenczynie bardzo cieszy, niepokojem napawają jednak przeciągające się rozmowy spadkobierców majątku Potockich z Gminą Krzeszowice. Jak do tej pory nie doprowadziły one do rozstrzygnięcia kwestii
pozyskiwania środków finansowych i prowadzenia prac zabezpie-

czających na zamku w następnych latach. W przypadku tak ważnego
dla historii naszego kraju zabytku, niezmiernie istotne jest żeby obie
strony współpracowały nad znalezieniem trwałego i skutecznego
kompromisu, który pozwoliłby na kontynuowanie rozpoczętych prac
ratujących Tenczyn.

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

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
2
80 000 zł
• Siedlec, 1200 m
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
2
• Tenczynek, 1650 m 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
• 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:
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
• Paczółtowice, 1.60 ha
80 000 zł
• Paczółtowice, 0.64 ha
32 000 zł
• Paczółtowice, 0.57 ha
28 500 zł
DOMY MIESZKALNE:
• Krzeszowice, os. Czatkowice 110 m2 pow. uż.
380 000 zł
• Krzeszowice, ścisłe centrum
299 000 zł brutto
- 90 m2 P.U., działka 100 m2 F-ra Vat
• Krzeszowice, Centrum, 800 m2
2
z zabudowaniami 150 m
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 m2 2200 zł/mc netto + opłaty bieżące
Trzebinia: Obiekt biurowo-usługowy przy drodze kraj. 79 pow. 103 m2 komfort
1800 zł netto+ 23% vat + dzierżawa działki przy obiekcie 2660 m2 do negocjacji

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!

Informacje, Reklamy

małopolski

CHCESZ MIEĆ PIĘKNĄ I ZDROWĄ OPALENIZNĘ?
Promieniowanie ultrafioletowe jest najbardziej szkodliwym czynnikiem środowiskowym wywołującym
negatywny wpływ na skórę człowieka. Słońce emituje promieniowanie w zakresie UV-A, UV-B
i UV-C, warstwa ozonowa atmosfery prawie całkowicie pochłania UV-C oraz część UV-B. W efekcie
około 97% ultrafioletu, który dociera do powierzchni Ziemi to UV-A. Fotostarzenie się skóry jest
procesem destrukcyjnym zachodzącym w warstwach skóry po nadmiernej i wielorazowej ekspozycji
na promieniowanie słoneczne.

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

Powszechnie znane skutki promieniowania to:
• uszkodzenie włókien kolagenowych w skórze - co przyspiesza procesy
jej starzenia, występowanie nowotworów złośliwych skóry (czerniaków)
• poparzenia słoneczne (rumień skóry, stany alergiczne)
• osłabienie ogólnej kondycji skóry
• choroby oczu tj. zaćma czy zwyrodnienie plamki żółtej
Pamiętaj! Preparaty kosmetyczne z filtrem UV nie wystarczą. Bez kompleksowego przygotowania skóry od zewnątrz i od wewnątrz nie ma
bezpiecznego opalania i zdrowej opalenizny. Również ta nabyta w solariach
powoduje starzenie się skóry i zwiększa ryzyko rozwoju nowotworów.
Ważnym aspektem jest więc ochrona skóry od wewnątrz, poprzez wcześniejsze
jej przygotowanie i dostarczenie odpowiednich składników wzmacniających
i ochronnych. Dlatego też ważną rolę spełniają odpowiednie suplementy diety
jako produkty chroniące, wzmacniające oraz utrzymujące piękną opaleniznę.
Suplement diety My Sun Complex jako jedyny produkt na rynku zawiera
unikalny, opatentowany kompleks BETATENE®, czyli niezwykle bogaty skład
substancji aktywnych oraz unikalną technologię LICAPS® (kapsułka z roztworem
płynnym, charakteryzująca się najwyższą biodostępnością substancji aktywnych).
Ta nowoczesna i bogata suplementacja nazywana  nutrikosmetyką gwarantuje
doskonały efekt.

Promocja:
My Sun Complex
teraz tylko 35 zł!!
dla pięknej i zdrowej
opalenizny
dla całej rodziny
www.gabinetelf.pl

Wskazania do stosowania nutrikosmetyków My Sun Complex:
• przygotowanie skóry przed ekspozycją słoneczną
• nierówny pigment skóry (przebarwienia)
• ochrona przed promieniowaniem
• jasna karnacja
Efekty działania nutrikosmetyków My Sun Complex:
• ochrona skóry - niszczy wolne rodniki, ponieważ zawiera naturalne
przeciwutleniacze, m.in. karotenoidy, tokoferole, kwas askorbinowy,
czy astaksantyny, które są 200 razy mocniejszym przeciwutleniaczem
niż witamina E
• ochrona oczu - posiada dużą dawkę luteiny, astaksantyny oraz lecytyny
sojowej, które tworzą naturalną ochronę dla siatkówki
• wzmocnienie opalenizny i równomierne rozkładanie się melaniny
w skórze - poprzez działanie naturalnych karotenoidów, w tym dużej
dawki beta karotenu

• działanie nawilżające i przeciwalergiczne - poprzez działanie naturalnego
olejku z wiesiołka

Badania naukowe potwierdziły, że to, co dostarczamy organizmowi „od
środka”, ma ogromny wpływ również na to, w jakiej kondycji są nasze włosy,
skóra i paznokcie. Dlatego Instytut Urody Elf propaguje dbanie o swoją urodę
holistycznie. Dokładamy dużo starań, aby nasze klientki otrzymały największy
dar, jakim jest piękna i zdrowa skóra. Zapraszamy więc do Instytutu Urody
Elf, aby zapoznać się z nutrikosmetykami, działającymi od środka organizmu.
Preparatami bez chemicznych konserwantów, sztucznych barwników, GMO,
opartymi wyłącznie na naturalnych składnikach oraz opatentowanej technologii
wytwarzania Licaps®.
W ofercie m.in.:
»» My Body Shape – sukces w odchudzaniu i spalaniu tkanki tłuszczowej
(Teaviago®, L-cysteina, L-karnityna, chrom, C.L.A….)
»» My Hair and Nails Repair – zdrowe, piękne włosy i paznokcie
(pędy bambusa, L-metionina, miedź, biotyna...)
»» My Skin Moisturez – nawilżona skóra od środka
(kwas hialuronowy, kolagen, wit. C, wiesiołek...)
»» My Age Perfection 45+  - działanie przeciwstarzeniowe
(22 naturalne składniki aktywne)
»» My Wrinkle Control 30+ -  zwiększona kondycja organizmu
(22 naturalne składniki aktywne)

XII DNI GMINY WIELKA WIEŚ

Już dwunasty raz świętowaliśmy jako gmina. Ta dwunastka jest o tyle symboliczna, że
właśnie tyle sołectw znajduje się w naszej gminie. Powód do świętowania także jest
ważny, bo w tym roku obchodzimy 25-lecie samorządności w Polsce.
Za nami XII Dni Gminy Wielka
Wieś. Święto naszej wspólnoty mieszkającej i działającej na obszarze jednej z najpiękniejszych gmin
powiatu krakowskiego - rozpoczęliśmy uroczystą Galą, która odbyła
się w stylowych wnętrzach Dworu
w Tomaszowicach - Krakowskiego
Centrum Konferencyjnego.
Jak co roku, wójt Tadeusz Wójtowicz opowiedział o osiągnięciach,
inwestycjach i wydarzeniach, które
miały miejsce w ciągu ostatniego roku. Gala Dni Gminy to czas,
w którym wyróżniane są osoby
szczególnie zasłużone dla lokalnej
społeczności. W kategorii „Wielka
Wieś - Mała Ojczyzna” nagrodzeni
zostali: Alina Wawro z Giebułtowa,
Urszula i Wojciech Lorenc z Będkowic oraz Stanisław Bąbka z Modlniczki. Kapituła w sposób szczególny wyróżniła zmarłą w tym roku
wieloletnią Przewodniczącą Rady
Gminy Krystynę Sułko.
W kategorii „Wielkie Serce”, za
prowadzoną działalność charytatywną wyróżnieni zostali: Katarzyna Konewecka-Hołój, prezes Stowarzyszenie Piękne Anioły, Beata
Adamczyk z Modlnicy i notariusz
Wiktor Koblański.

Panie Karolina Witek i Anna Witek-Pietroń z Modlniczki oraz firma
Aplisens SA z Modlnicy to laureaci
kategorii „Wielki i Przedsiębiorczy”,
a wśród osób wyróżnionych statuetką „Przyjaciel Gminy” znaleźli się
Agnieszka Więch i Adrian Obuchowicz, na co dzień współpracujący

z Gminą po stronie krakowskiego
ZIKiTu i MPK. Nowością w tym
roku była kategoria Pro Cultura,
w której za szerzenie twórczości
ludowej nagrodzona została Pani
Anna Knapik z Prądnika Korzkiewskiego oraz Zespół Tomaszowianie.

Sobotnie popołudnie na boisku LKS
Sportowiec w Modlniczce upłynęło pod znakiem różnych rodzajów
muzyki. Pierwszy przed naszą publicznością wystąpił Samuel Rodrigez - Wenezuelczyk, prowadzący
widowiskowe pokazy tańca. W takt
gorących rytmów z Ameryki Południowej poprowadził naukę tańców
latynoamerykańskich (samby, merengue i bachate), wybory seniority,
konkurs na prawdziwego macho
i naukę gry na marakasach.
Po nim na scenę wkroczył, znany
z krakowskich klubów i różnych
festiwali zespół FOCH, który zaprezentował swoje utwory w konwencji
rockowej i elektronicznej.

Na koncert gwiazdy Dni Gminy, na
boisku w Modlniczce zebrało się
niemal 2 tysiące widzów. Patrycja
Markowska zaśpiewała swoje największe przeboje, tworząc wraz z publicznością energetyczne show. Przy
utworach takich jak NaNaNa, Dzień
za dniem, Alter Ego czy Nie zatrzyma nikt dobrze bawili się wszyscy
uczestnicy naszych Dni Gminy.

Po koncercie rozpoczęła się zabawa
z DJ, w takcie której odbył się także
UV show i pokaz laser-mana, wykorzystującego mgłę, tajemnicze światło i wiązki laserowe.

Niedzielne popołudnie upłynęło
w Modlniczce w spokojniejszej atmosferze. Podczas wielkiego rodzinnego pikniku dzieci i dorośli mogli
obejrzeć gwiazdy na wyciągnięci
ręki w mobilnym planetarium, pokazy szlacheckie przygotowane przez
Podolski Regiment Odprzodowy.
Były wystrzały z armaty, turniej
łuczniczy i pokaz lotów ptaków drapieżnych.

Kiedy na scenie prezentowały się
gminne jednostki: Biblioteka, Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespół
Ekonomiczno-Administracyjny
Szkół czy Gminny Zakład Komunalny, można było wziąć udział
w zabawach przygotowanych dla
najmłodszych. GZK zorganizowało
szereg zabaw związanych z wodą,
na stoisku biblioteki można było
poznać możliwości tzw. rozszerzonej rzeczywistości, GOPS promował działalność świetlic środowiskowych i Centrum Wolontariatu.
Przedstawicielki gminnej oświaty
prezentowały ofertę dodatkowych
zajęć realizowanych w szkołach
i przedszkolach, a GOKiS ofertę
wakacyjną i zajęcia sportowe. Nie
zabrakło także gminnego namiotu
promocyjnego, gdzie po wykazaniu
się wiedzą na temat gminy można
było otrzymać pamiątkowe gadżety
i materiały informacyjne.
W niedzielę na Dniach Gminy gościła ekipa TVP Kraków, która przeprowadzała relację z tego wydarzenia
dla tych osób z Małopolski, które nie
mogły nam towarzyszyć osobiście.

Około 18:00 na scenę weszli muzycy
z działającej od 4 lat Gminnej Orkiestry Dętej, którzy zaprezentowali
przed publicznością serię znanych
utworów filmowych i rozrywkowych, później wystąpił - działający
już od lat 60. - zespół NO TO CO.
Dni Gminy trwały równo do północy, kiedy zakończyła się wieczorna
zabawa taneczna i ostatni uczestnicy
gminnego święta zeszli z parkietu.
Dziękujemy wszystkim za uczestnictwo w tym ważnym dla społeczności naszej gminy wydarzeniu. Już
teraz zapraszamy Państwa za rok na XIII Dni Gminy.

Sponsorami XII Dni Gminy Wielka Wieś byli: Amstal, www.narzędziownia24.pl , Adoz, Dwór w Tomaszowicach Krakowskie Centrum
Konferencyjne , Gacek - A. Majewska, S. Majewski , Lewiatan Bębło - K. Stryjak, Lewiatan Wielka
Wieś - B. Stochalski, T. Stochalska,
Krakowski Bank Spółdzielczy - Oddział Wielka Wieś, Gminny Zakład
Komunalny Sp. z o.o., Firma KRUK
z Modlniczki, Goodman , Kwiaciarnia w Białym Kościele, E. Wałuszko, Usługi Remontowo-Budowlane
- J. Dawiec, Bamet, NICO - odzież
i obuwie , Centrum Hotelowo-Konferencyjne Witek, Centrum Witek.

vv www.wielka-wies.pl

Elżbieta Godyń
kosmetolog, szkoleniowiec
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KĄCIK KULINARNY

KWIATY CUKINII PIECZONE

Witam, w ogródka rosną nam
cukinie, a jak cukinie, to kwiaty, a jak kwiaty to możliwość
ich faszerowania. Kwiaty
w smaku są bardzo delikatne.
Tym razem przygotowałam
pieczone, chrupiące płatki. To
jest pyszne! Naprawdę polecam, a farsz może być taki,
jakie akurat mamy składniki
w lodówce. Zapraszam!
Kwiaty cukinii pieczone
• 5 kwiatów cukinii
• 3 łyżki serka białego (u mnie Figura)
• 1 łyżka sera lazur
• świeżo zmielony pieprz

Sery mieszamy dokładnie, doprawiamy pieprzem. Kwiaty delikatnie otwieramy, wyciągamy pręcik ze środka, sprawdzamy, czy nie ma
żadnych owadów lub innych żyjątek w środku,
jeśli są, usuwamy je.

Do kwiatków delikatnie łyżeczką wkładamy
nasz farsz. Płatki kwiatka delikatnie skręcamy,
tak żeby farsz nam ze środka nie wypłynął.

Ja te kwiatki piekłam we frytkownicy na ciepłe
powietrze przez 5 minut w 170C, Ty możesz
wcześniej rozgrzać piekarnik i w nim upiec
kwiatki.
Jemy od razu, gdy kwiatki są chrupiące.
Smacznego !! .

vv Ulla Pałka

Ten i więcej przepisów na stronie: www.kuchnianawzgorzu.pl
oraz na profilu na facebooku: www.facebook.com/kuchnianawzgorzu

Z BAŚNIĄ I LEGENDĄ WĘDRUJEMY
PO ZIEMI KRZESZOWICKIEJ

Od października 2013 roku rozpoczęliśmy cykl spotkań pod hasłem
„Z baśnią i legendą wędrówki po Ziemi Krzeszowickiej”. W roku szkolnym 2014/2015 cykl był kontynuowany. Kraina baśni i legend zawsze
stanowiła zagadkę. Każdy z nas jako dziecko chętnie słuchał opowieści o wróżkach, smokach, czarach i dziwach, jednocześnie marząc
o staniu się częścią tych fascynujących opowieści.
Tenczyńska Biblioteka Publiczna ponownie otworzyła przed
swoimi młodymi czytelnikami
drzwi do tego tajemniczego,
niezwykłego świata, zabierając
uczniów klasy III a Zespołu
Szkół w Tenczynku wraz z wychowawczynią Anną Skotniczny
w literacką wędrówkę po naszej
małej ojczyźnie. Podróż ta była
niepowtarzalna, gdyż dzieci
mogły odwiedzić miejscowości
naszej gminy w towarzystwie
Dorotki i Ludmiły z zamku
„Tęczyn”, Krzesza, pustelnika
Felixa, Elwiry i Filipa, Azara
i Halszki, a nawet czerneńskie- Ostatnie cykliczne spotkanie
go diabła Czerńca.
odbyło się 10 czerwca 2015 r.
W trakcie tych niezwykłych Wspólnie z uczniami i wychopodróży, oprócz wykształcenia wawczynią Anną Skotniczny
nawyku czytania i obcowania odbyliśmy podsumowującą wyz książką, chcieliśmy uświadomić cieczkę po naszej gminie. Jako że
najmłodszym, że baśnie i legendy dzieci ilustrowały każdą wędrówstanowią część naszej kultury, kę, powstał zbiór kolorowych
staraliśmy się rozbudzić w dzie- i ciekawych rysunków. Cieszy
ciach zainteresowanie historią nas, że cykl „ Z baśnią i legendą
i rozwinąć poczucie tożsamości wędrówki po Ziemi Krzeszowicregionalnej i narodowej. Poprzez kiej” jest dla dzieci wspaniałą
spotkania uczniowie mieli okazję okazją do poznania własnego
do poznania miejscowości Gmi- regionu, swoich korzeni, historii
ny Krzeszowice, zapoznania się własnej miejscowości i całej Ziez postaciami z nią związanymi mi Krzeszowickiej. Tym sposooraz najważniejszymi miejscami bem mogą poczuć się członkami
społeczności, w której żyją.
i zabytkami.

Z uwagi na duże wartości poznawcze i wychowawcze cykl
będzie kontynuowany w przyszłym roku szkolnym.
vv Danuta Nowak

Biblioteka Publiczna w Tenczynku

DREW-EKO

STOMATOLOGIA
GIEBUŁTÓW
WYROBY OGRODOWE Z DREWNA
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)

12 36 18 01
 883 346 606
(

www.stomatologia.ubf.pl

WOLA FILIPOWSKA
ul. Krzeszowicka 67
> 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

✆ 784 416 692

Informacje, Reklamy

małopolski

7

CZWÓRKI MIESZANE W SIATKÓWCE ZAPRASZAMY DO GABINETU DIETETYCZNEGO

Każdy kto w sobotę 13 czerwca wziął sąsiada lub sąsiadkę i w GOKiSie zagrał w siatkę na pewno nie żałował.
Czwórki mieszane w siatkówce zgromadziły żądne
sportu drużyny, które zaprezentowały swoją wysoką
formę. Dzięki temu mogliśmy kibicować emocjonującej dogrywce w walce o podium, w której poświęcenie
w walce o piłkę wymagało nie jednego upadku.
Ostatecznie na pierwszym miejscu uplasowali się
„Wczorajsi” na drugim „Drużyna B”, a na trzecim
„Jerzmanowice Power”, zaraz za podium uplasowało
się „Vision”, a następnie kolejno „ Angry birds”, „Kabelki”, „Dajcie nam fory” i „Absolwenci”. Miejsca na
podium, medalami oraz nagrodami uhonorował Przewodniczący Rady Gminy Pan Zbigniew Mazela.
Za przeprowadzenie turnieju serdecznie dziękujemy
Pani Dorocie Tracz oraz Pani Małgorzacie Rabczyńskiej, nauczycielkom Wychowania Fizycznego w tutejszym Gimnazjum.
Dziękujemy także wszystkim drużynom za uczestnictwo i liczymy na Was w przyszłym roku.
vv www.wielka-wies.pl

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!!!

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

WIELKIE SUKCESY LKS POTOK WIĘCKOWICE

W dniach 5-7 czerwca reprezentacja sekcji Kung Fu Więckowice wybrała się do Warszawy, aby wziąć udział w XXI
Międzynarodowych Mistrzostwach Polski Wushu. Startowaliśmy w kategoriach form ręcznych, z bronią, a także w walkach Qingda. Miesiące ciężkiej pracy i dwa dni spędzone na hali sportowej, gdzie odbywały się zawody, opłaciły się!
Nasza kadra przywiozła ze stolicy
w sumie aż 19 medali: 6 złotych, 8
srebrnych i 5 brązowych! A nawet
jeśli nie udało się stanąć na podium,
to nasi podopieczni zajmowali wysoko punktowane miejsca na arenie, przypominamy, ogólnopolskiej.
Szczególną uwagę należy zwrócić
na Bartka Marka, który choć dziewięcioletni, zdobył aż cztery medale, z czego wszystkie złote! Nasz
najmłodszy reprezentant, ośmioletni
Przemek Piechnik także pokazał na
co go stać i stanął na najwyższym
stopniu podium w kategorii walk
Qingda, co nie przeszkodziło mu dodatkowo w przywiezieniu srebrnego
krążka za wykonanie formy ręcznej.

Ale nie należy umniejszać zasług
innych członków piętnastoosobowej
kadry, którzy też świetnie dali sobie
radę, dzielnie walcząc oraz dając pokazy niesamowitych wykonań form!
Podróż do Warszawy była nie tylko
wyjazdem na zawody, ale też okazją do wspólnego spędzenia czasu
i zebrania niezapomnianych doświadczeń. Wszystkim dzieciakom towarzyszyli rodzice, zarówno w dobrych,
jak i w złych chwilach. Obecny był
także nasz trener (Michał Nogieć),
który ciągle wspierał młodych wojowników radą i dobrym słowem…
Wiosenna runda rozgrywek zakończyła się dla piłkarzy LKS POTOK
awansem z 12 na 5 miejsce w ta-

TENCZYNEK SERCEM MIĘDZYNARODOWEGO PROJEKTU
Pod koniec czerwca fundacja Kobieta w Regionie zaprosiła do Tenczynka 35 gości z sześciu krajów europejskich - Niemiec, Irlandii
Północnej, Turcji, Cypru, Hiszpanii i Węgier. Wizyta była częścią projektu ENWRA – European Network of Women from Rural Areas,
w którym fundacja brała udział przez ostatnie dwa lata. Projekt służył wymianie doświadczeń kobiet z obszarów wiejskich, stworzeniu
sieci kontaktów oraz międzynarodowej współpracy. Organizatorzy chcieli przedstawić uczestnikom projektu aktywne kobiety, które
realizują swoje pasje oraz działają w organizacjach pozarządowych na terenie Gminy Krzeszowice i okolicznych miejscowości.
Wizyta rozpoczęła się w czwartek
wieczorem, 18 czerwca, od wspólnego
zwiedzania krakowskiego Kazimierza.
W piątek rano goście wyruszyli na
zwiedzanie krakowskiego rynku. Chociaż pogoda nie sprzyjała i lało jak z cebra, nie przeszkodziło im to w podziwianiu największego w Europie rynku
oraz zakupach pamiątkowych drobiazgów w Sukiennicach.
Z Krakowa wyruszono do Jerzmanowic, do Jaskini Nietoperzowej, na spotkanie ze Stowarzyszeniem Ekoturystyki Ostaniec. Teresa Sieradzka, prezeska
Stowarzyszenia, wraz z przyjaciółmi
oprowadziła gości po jaskini i utworzonej przez Stowarzyszenie ścieżce
geologicznej, dzieląc się swoja wiedzą
i doświadczeniami w prowadzeniu tego
typu działalności.
Po południu, w sali ślubów Urzędu
Miejskiego w Krzeszowicach, gości
przywitał Burmistrz Wacław Gregorczyk, wraz z Agatą Grelą, która
przedstawiła gościom prezentację poświęconą współpracy z organizacjami
pozarządowymi w Gminie Krzeszowice. Po części oficjalnej, wręczeniu
pamiątek z Krzeszowic i małym poczęstunku, wycieczka wyruszyła w dalszą
drogę, by poznawać aktywne kobiety
z Gminy Krzeszowice.
I tak jej uczestnicy trafili do Nowej
Góry, do Agnieszki Cywińskiej, która
od pięciu lat pracuje na własny rachunek
zajmując się ceramiką. Anioły, biżuteria, w końcu wspólne projekty z mężem
rzeźbiarzem... Gospodyni opowiedziała o swojej pracy i pasji, poczęstowała
wszystkich domowym ciastem i herbatą
z własnych ziół, zaprezentowała niesamowite okoliczne widoki.
Wieczór spędzono na Ranczu Artemidy, u Barbary Kubiny-Sobańskiej, która
również w Nowej Górze prowadzi stadninę koni i oferuje organizację imprez
okolicznościowych. Był to wieczór
pełen atrakcji: prosiak pieczony na wol-

nym ogniu, degustacja domowych serów, mleka, prawdziwej śmietany, konfitur i pieczywa przygotowanego przez
Panią Małgorzatę Łabaj, jazda konna,
wspólne rozmowy i dobra zabawa do
późnych godzin wieczornych. Ranczo
Artemidy to nowa jakość na terenie
Gminy Krzeszowice i warte poznania
miejsce, a także doskonały przykład
lokalnej aktywności.
Nazajutrz, nie zwalniając tempa, już z samego rana wszyscy udali się do Tenczynka na spotkanie z Beatą Kuźnik - właścicielką studia jogi oraz artystki, która
działa w obszarze ceramiki i plastyki,
zajmuje się rękodziełem, prowadzi zajęcia dla dzieci, dorosłych, całych rodzin.
Kolejnym punktem programu było spotkanie z przedstawicielami organizacji
pozarządowych działających na terenie
gminy Krzeszowice: Stowarzyszeniem
Kobiet z Problemami Onkologicznymi
„Amazonki” reprezentowanym przez
Grażynę Piotrowską, Interwencyjnym
Zespołem Pomocy Międzyludzkiej
i jego prezeską Teresą Piekarą, a także
z Dorotą Setą, reprezentującą nieformalna grupę samopomocową rodzin
dzieci niepełnosprawnych. Panie opowiedziały o swojej pracy, o tym jak
działają i jakie przeszkody muszą pokonywać na swojej drodze. Goście z wielką uwagą słuchali wystąpień, zadawali
mnóstwo pytań, nawiązały się także
kontakty dobrze wróżące nawiązaniu
dalszej współpracy.
Sobotnie popołudnie rozpoczęto od
zwiedzania Browaru Tenczynek, pod
okiem jego dyrektora Piotra Duszy, który barwnie opowiadał o historii obiektu
oraz sposobach produkcji nowego, lokalnego piwa.
Wieczorem przyszedł czas na wyjątkową atrakcję tego pobytu – „IV Noc
Świętojańską w Tenczynku”.
Na wszystkich uczestników Nocy...
czekało wiele atrakcji: warsztaty rękodzieła, archeologiczne, garncarskie,

plastyczne, występy zespołu Kachol
z Krakowa i Tabor z Podhala oraz chóru z Rybnej. Kulminacyjnym punktem
imprezy był, jak co roku, korowód ze
światłem i muzyką nad Staw Wroński,
gdzie odbył się pokaz żonglerki ogniem.
Delegacje miały okazję obserwować
jak mała lokalna fundacja przygotowuje i realizuje wydarzenie inspirowane miejscem, folklorem, tradycją
i historią, a które swoją oryginalnością
i klasą przyciąga mieszkańców z całego powiatu krakowskiego. Trudno już
wyobrazić sobie rozpoczęcie lata bez
tenczyńskich „Wianków”…
Ostatni dzień wizyty uczestnicy projektu spędzili w Muzeum Etnograficznym
w Wygiełzowie, mogąc skosztować
lokalnych potraw, zobaczyć jak przygotowuje się prażuchy, czy jak wygląda
w Polsce zwyczaj kiszenia kapusty i jak
ta kapusta smakuje. Degustowano kapuśniaczki i czerwony barszcz, a przepisy
tłumaczono na wiele języków. 
Pokaz kiszenia kapusty zaprezentował
niezawodny i bardzo profesjonalny
zespół Bolęcanie. Od Elżbiety Augustynek uczestnicy spotkania mogli dowiedzieć się wielu ciekawostek na temat
ziół i ich wykorzystywania w kuchni
i lecznictwie. Znanej zielarce towarzyszyła mama i córka - i tak trzy pokolenia kobiet spotkały się przy starym
piecu w chałupie z Chrzanowa...
Niedziela 21 czerwca była dniem pożegnań. Goście z różnych stron świata
wracali do swoich krajów. Ci, którzy
pozostali w Polsce trochę dłużej, udali się jeszcze na krótką wycieczkę na
zamek Tenczyn w Rudnie. Odwiedzili
też pracownię malarską Barbary Dec,
mieszkanki Tenczynka i członkini
zarządu fundacji Kobieta w Regionie.
Pani Basia opowiedziała o swojej sztuce, ulubionych malarskich tematach,
pracy z dziećmi. Na pożegnanie każdy
otrzymał od niej słoiczek domowego
dżemu truskawkowego.

Zagraniczni goście byli zachwyceni
polską gościnnością i serdecznością,
z jaką zostali przyjęci. Tu na miejscu
najbardziej zachwyciły ich nasza przyroda, mnogość lasów, zieleni, piękne
przydomowe ogrody i - obowiązkowe
wciąż u wielu - grządki jarzyn.
Podczas trwania projektu wszyscy jego
uczestnicy wiele nauczyli się od siebie
nawzajem, mimo, a może właśnie dzięki różnicom kulturowym czy obyczajowym. Wzajemnie obserwując działania
partnerów projektu zdobyli cenne doświadczenia, które mogą wykorzystać
w dalszej pracy w swoich środowiskach.
W Tenczynku jak zawsze, a szczególnie
w okresie letnim, atrakcji jest naprawdę
dużo. Prócz uczestnictwa w Nocy Świętojańskiej 20 czerwca, w niedzielę 21
czerwca mieszkańcy mogli bawić się
całymi rodzinami na „Sołeckim Festynie Rodzinnym”, a wcześniej - w piątek
19 czerwca, podczas oficjalnego otwarcia Browaru Tenczynek, „szaleć” wraz
z tłumem przybyłych na koncercie Pawła Kukiza. Mogli także zwiedzać wraz
z przewodnikiem imponujące podwoje
Browaru, który po ponad 70-letniej
przerwie, wyremontowaniu budynków
przez nowego właściciela i wyposażeniu ich w nowe instalacje do warzenia,
wznowił produkcję, nawiązując do tradycji piwowarskich wprowadzonych
przez hrabiego Adama Potockiego.
Oczywiście chętni mogli też spróbować
pysznego tenczyńskiego piwa.
W sobotę 27 czerwca można zaś było
wziąć udział w festynie „Powitanie Lata
w Tenczynku”, gdzie bawiono się do
późnych godzin nocnych przy muzyce
DJ Grzegorza z Restauracji „Zamkowa”.
Tenczynek warto więc odwiedzać na co
dzień i od święta, a taka ilość wydarzeń
i atrakcji jest na miarę europejską 
vv Redakcja
na podstawie materiałów
fundacji Kobieta w Regionie

beli rozgrywek klasy B Podokręgu
Krakowskiego MZPN. Drużyna to
głównie mieszkańcy Więckowic
i Kobylan, która pod kierunkiem
trenera Pawła Frankowskiego radzi
sobie coraz lepiej. Wspiera ją grupa
kibiców, która utworzona została
przez młodzież pasjonującą się piłka
nożną. Część z tych chłopców zasili
drużynę już bezpośrednio na boisku
POTOKu w kolejnych latach.
Od kilku lat dobrze radzą sobie też
tenisiści stołowi (trener Tomasz
Kozynacki). Zapraszani na Parafiadę Archidiecezji Krakowskiej
są wyraźnymi jej uczestnikami,
a nagrody, medale i puchary są
ozdobą gabloty klubowych wyróż-

nień. Sekcja organizuje turnieje
dla swoich koleżanek i kolegów ze
szkół i świetlic gminnych. Trenujący u nas Michał Ornacki zdobywa
medale indywidualnie i w drużynie na szczeblu rozgrywek gminnych i awansując do współzawodnictwa powiatowego.

vv Tekst i zdjęcia: LKS Potok
Więckowice
www.zabierzow.org.pl
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SPRZEDAŻ CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH

Bio Complex jest autoryzowanym dealerem marek Zetor, Ursus, Kioti, Metalfach, UNIA Group,
Farmer. Oferujemy ciągniki, urządzenia i maszyny rolnicze.
U nas również znajdziecie Państwo ofertę dotyczącą doradztwa w zakresie funduszy i dotacji
z programów Unii Europejskiej. Doradzamy jak trafnie dobrać produkt do indywidualnych potrzeb
klientów.
Firma powstała w 2004 roku. W ciągu swojej działalności wprowadziła na rynek ponad
3000 maszyn i urządzeń, oferując rozwiązania dostosowane do potrzeb nowoczesnego rolnictwa. Dzięki dynamicznemu rozwojowi, szybko osiągnęła pozycję jednego
z największych dystrybutorów sprzętu rolniczego na południu Polski.

32-300 Olkusz, ul. Przemysłowa 14

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

Centrum ogrodzeń i kamienia w Skawinie

• SIATKA OGRODZENIOWA • PANELE •
• SŁUPKI • PODMURÓWKI • ŁĄCZNIKI •
• Bramy przesuwne, rozwierane •
• Furtki • Przęsła •Napędy do bram •
• KAMIEŃ OZDOBNY •
PROMOCJA! KAMIEŃ BIAŁA MARIANNA

tel. 501 787 463 • tel. 530 866 009
www.posesjaplus.pl

MATERIAŁY BUDOWLANE

PORADY PRAWNE

EKSMISJA A PRAWO DO LOKALU SOCJALNEGO

Eksmisja z lokalu mieszkalnego stanowi przymusową egzekucję świadczenia o charakterze niepieniężnym. W sprawach
o eksmisję, w każdym z orzeczeń, sąd rozstrzyga o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego bądź o braku takiego
uprawnienia wobec osoby, której nakaz eksmisji dotyczy.
W przypadku, gdy takie uprawnienie jest przyznane, sąd nakazuje wstrzymanie wykonania
opróżnienia lokalu do czasu złożenia przez gminę oferty zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego. Tak więc eksmisja będzie
możliwa dopiero wówczas, gdy
gmina będzie w stanie zapewnić danej osobie lokal socjalny.

nie z nią zamieszkałą, obłożnie
chorych, emerytów i rencistów
spełniających kryteria do otrzymania świadczenia z pomocy
społecznej, osoby posiadającej
status bezrobotnego oraz osoby
spełniającej przesłanki określone przez radę gminy w drodze uchwały, chyba że osoby
te mogą zamieszkać w innym
Przepis art. 14 ust. 3 ustawy lokalu niż dotychczas używany.
z dnia 21.06.2011 o ochronie Należy jednak zaznaczyć, iż
praw lokatorów, mieszkanio- powyższa regulacja dotycząca
wym zasobie gminy i o zmia- obowiązkowego
przyznania
nie kodeksu cywilnego (Dz. U. prawa do lokalu socjalnego nie
z 2005 r. nr 31, poz. 266 z póżn. dotyczy osób, które utraciły
zm.) stanowi, iż Sąd ocenia, tytuł prawny do lokalu nieczy konkretnym osobom eks- wchodzącego w skład publiczmitowanym przysługuje prawo nego zasobu mieszkaniowego,
do lokalu socjalnego mając na a umowę najmu zawarły po 31
uwadze dotychczasowy sposób grudnia 2004 r. W takim przykorzystania przez te osoby z lo- padku przyznanie prawa do lokalu oraz ich szczególną sytu- kalu socjalnego zawsze zależy
ację materialną i rodzinną. De- od uznania sądu.
cyzja ta zależy od uznania sądu. Jeżeli więc osoba eksmitowana
W przepisie art. 14 ust. 4
w/w ustawy wymienione są
jednak takie przypadki, w których sąd nie może orzec o braku
uprawnienia do lokalu socjalnego, a mianowicie wobec kobiety
w ciąży, małoletniego, niepełnosprawnego lub ubezwłasnowolnionego oraz sprawującego
nad taką osobą opiekę i wspól-

spełnia jeden z powyżej wymienionych warunków obligatoryjnego orzeczenia o prawie
do lokalu socjalnego, a także zajmuje lokal wchodzący
w skład publicznego zasobu
mieszkaniowego lub też umowę najmu zawarł przed 1 stycznia 2005 roku to wówczas sąd
przyzna mu prawo do lokalu

socjalnego. Wykonanie takiego
wyroku będzie mogło nastąpić
dopiero wówczas, gdy gmina
zaproponuje zawarcie umowy
najmu lokalu socjalnego.
W przypadku gdy eksmitowany
lub jego rodzina nie spełniają
żadnej z wymienionych przesłanek bądź gdy chodzi o lokal niewchodzący w skład publicznego
zasobu mieszkaniowego albo
umowę najmu zawarto po 31
grudnia 2004 roku nie oznacza
to automatycznie, że prawo do
otrzymania lokalu socjalnego
nie zostanie przyznane.

Sąd może bowiem przyznać
prawo do lokalu socjalnego mając na względzie dotychczasowy sposób korzystania z lokalu
oraz szczególną sytuację materialną i rodzinną.

vv Rafał Czeladzki

email: RCzeladzki@gmail.com

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

"U GÓRALA"

WSZYSTKO Z DREWNA
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

U NAS NAJTANIEJ!
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roda@roda-sklad.pl
www.roda-sklad.pl
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

Informacje, Reklamy

małopolski

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

Działka budowlana 12 a
plus 8 a rolnej w Kwaczale
(gm. Alwernia)

w spokojnej okolicy, między
zabudowaniami. Media: prąd,
woda na działce, gaz w drodze
przy działce.
Nowa cena: 100 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA

DO SPRZEDANIA

DO SPRZEDANIA

Działka 59 a
w Węgrzcach Wielkich

Działka budowlana o pow. 17,4 Ha
w Baczynie koło Mnikowa
pod zabudowę 13 domów mieszkalnych, w przepięknym miejscu,
pod lasem. Oferta skierowana do
dewelopera, ale nie tylko. Miejsce
zaciszne, widokowe, w bliskości
bliskość lasu.

Działka budowlana 8 a
w Tenczynku.

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.

DOMY NA SPRZEDAŻ
1. Dom w Tenczynku. 100 m kw. plus garaż., działka 7a. Cena: 350 tys. PLN.
2. Dom w Tenczynku 60 m kw., działka 8 a plus ok. 2 a udziału w drodze.
Cena: 285 tys. PLN.

34. Widokowa działka budowlana 7,6 a w Filipowicach. Cena: 55 tys. PLN.
35. Działka budowlana 10 a w Bolechowicach. Cena: 199 tys. PLN.
36. Widokowa działka budowlana 19 a w Szczyglicach (jest możliwość wydzielenia mniejszej działki). Cena: 342 tys. PLN.

38. Działka budowlana 10 a w Burowie, 3 km od Zabierzowie, 2 km od Balic.
Cena: 215 tys. PLN.

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

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

6. Dom do remontu (można zamieszkać), w Jerzmanowicach pow. 80-90 m kw.
plus budynek gospodarczy, działka 5 a. Cena: 165 tys. PLN.

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

7. 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.

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

MIESZKANIA NA SPRZEDAŻ

DZIAŁKI NA SPRZEDAŻ
11. Widokowa działka budowlana 34 a (plus udział w drodze) w Krzeszowicach.
Cena: 204 tys. PLN.
12. Działka budowlana 26 a w Krzeszowicach. Cena: 210 tys. PLN.
13. Działka budowlana 48 a w Krzeszowicach 48 a. Cena: 230 tys. PLN.
14. Widokowa działka budowlana 15 a na os. Żbik (Krzeszowice).
Cena: 135 tys. PLN.
W pobliżu znajduje się działka o areale 13 a, również do sprzedania.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

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

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Działka budowlana 7 a plus udział w drodze w Tenczynku. Cena: 95 tys. PLN.
Działka budowlana 7 a w Tenczynku . Cena: 104 tys. PLN.
Działka budowlana 8 a w Tenczynku. Cena: 93 tys. PLN.
Działka budowlana 10 a w Tenczynku . Cena: 136 tys. PLN.
Działka budowlana 7 a w Tenczynku . Cena: 87 tys. PLN.
Działka budowlana 9 a w Tenczynku . Cena: 107 tys. PLN.
Działka budowlana 11 a w Tenczynku. Cena: 137 tys. PLN.
Działka budowlana 40 a w Tenczynku. Cena: 415 tys. PLN.

29. Kilka działek rolnych oraz Zieleni Nieurządzonej w Nawojowej Górze o
łącznej pow. 1,95 ha. Numery działek: 1491, 1494, 1496, 1503, 1520, 1525/2,
1525/4, 1527/2, 1534, 1535, 1545, 1560. Na jednej z nich znajduje się ponad
100 drzew (brzoza, olsza), wysokości ok. 10 m. Do sprzedania tylko całość.
Cena: 110 tys. PLN.
30. Działka budowlana 10 a. w Miękni. Cena: 94 tys. PLN.
31. Działka budowlana 11 a w Miękini. Cena: 104 tys. PLN.
32. Widokowa działka budowlana 7 a w Miękini. Cena: 69,5 tys. PLN.
33. Działka budowlana 10 a w Woli Filipowskiej. Gotowy projekt budowlany na
dom jednorodzinny o pow. użytkowej 100,25 m kw. Cena: 110 tys. PLN.

Cena: 880 tys. PLN.

Cena: 1,1 mln PLN

4. Drewniany dom w stanie surowym na widokowej działce 8 a w Czernej, 110 m
kw. NOWA CENA: 155 tys. PLN.

10. Bezczynszowe mieszkanie w domu wolnostojącym/kamienicy w Krzeszowicach, 55 m kw. NOWA CENA: 132 tys. PLN.

Dojazd dla TIR. Możliwość
podziału terenu na mniejsze
działki oraz prowadzenie
działalności usługowej,
magazynowej itp.

Cena: 93 tys. PLN.

37. Widokowa działka budowlana 10 a w Zelkowie. Cena: 193 tys. PLN.

9. Kamienica w centrum Olkusza. Na dole dwa lokale użytkowe, na górze –
powierzchnia mieszkalna. NOWA CENA: 660 tys. PLN.

Działka budowlano-usługowa
64 a w Zabierzowie.

Prąd i woda koło działki,
gaz i kanalizacja ok. 20 m
od działki.

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

8. Dom w Beskidzie Niskim, 240 m kw, działka 20 a. Pod działalność
agroturytyczną jak i prywatnie. Cena: 390 tys. PLN.
Możliwość dokupienia działek budowlanych przylegających
do nieruchomości – 19 arów, 4 ary, oraz działki rolnej 6 arów.

DO SPRZEDANIA

46. Widokowa działka budowlana ok. 10 a w Pękowicach (gm. Zielonki).
Cena: 170 tys. PLN.
47. Działka budowlana 15 a w Białym Kościele. Cena: 160 tys. PLN.
Możliwość dokupienia sąsiednich terenów rolnych 1-2 H
w cenie 1 tys PLN/ar.
48. Działka budowlana 11 a w Jeziorzanach. Cena: 107 tys. PLN.
49. Widokowa działka budowlana 19 a w Mnikowie. Cena: 190 tys. PLN.

62. Działka 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. Działka znajduje się w
północno-wschodniej części Krakowa.
63. 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.
64. 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.

DOMY/MIESZKANIA DO WYNAJĘCIA
65. Mieszkanie w domu wolnostojącym, ok. 80 m kw., w Ściejowicach.
Kaucja 1000 PLN. Cena: 1000 PLN /m-c.
66. Lokal /mieszkanie w Nawojowej Górze ok. 40 m kw. Opcjonalnie do wynajęcia
dodatkowo pomieszczenie ok. 15 m kw. Cena najmu: 500 PLN - m/c.
67. Mieszkanie 51 m kw. w Krakowie przy ul. Nowosądeckiej. Nowoczesny blok.
Czynsz, w którym znajduje się ogrzewanie, woda oraz fundusz remontowy
wynosi 480 PLN. Prąd w/g wskazania licznika. Możliwość wynajmu mieszkania na trzy okresy: rok: 1200 PLN plus czynsz, 2 lata 1150 PLN plus czynsz, 3
lata 1100 PLN plus czynsz.
68. Osobne mieszkanie - jeden pokój (łazienka, kuchnia - wspólne), dla mężczyzny,
ok. 40 m kw. w domu wolnostojącym na Bielanach, 5 km od Balic. Ogrzewanie:
stała opłata jednorazowa (część za węgiel - 400 PLN), pozostałe meda według
zużycia (ok 100 PLN). Pokój dostępny od 1 czerwca. Cena: 500 PLN/m-c.

DLA PRACOWNIKÓW

50. Widokowa działka o pow. 1,74 Ha w Baczynie koło Mnikowa, pod zabudowę
13 domów mieszkalnych. Oferta skierowana do dewelopera, ale nie tylko.
Cena: 1,1 mln PLN.

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

51. Działka budowlana 12 a plus 8 a rolnej w Kwaczale (gm. Alwernia).
Nowa cena: 100 tys. PLN.

70. Pokoje dla pracowników (maks. 18 osób) w Krzeszowicach. Cena: 360 zł/1
osoba/m-c z ogrzewaniem i wszystkimi mediami.

52. Widokowa działka budowlana 19 a w Beskidzie Niskim. Cena: 70 tys. PLN.
Możliwość dokupienia 4a działki budowlanej oraz 6a działki rolnej.
53. Widokowa działka budowlana 4 a w Beskidzie Niskim. Cena: 14,5 tys. PLN.

71. Mieszkanie dla 5-6 pracowników w domu w Wielkiej Wsi. Cena: 20 PLN/1
osobę na dobę.

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

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

55. Działka rolna widokowa 50-60 a (do uzgodnienia) ze skałą lub bez. Położona
w pobliżu Restauracji Chochołowy Dwór. Cena: 105 tys. PLN.
56. 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.

LOKALE DO WYNAJĘCIA
73. Lokal usługowo-biurowy w Krzeszowicach, ok. 75 m kw. Kaucja w wysokości
2 tys. PLN. Cena: 1000 PLN netto/m-c.
74. Lokal handlowo-usługowy, 8 km od Olkusza i Krzeszowic, ok. 100 m kw.
Cena: 1000 PLN/m-c.

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

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

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

76. Lokal usługowo-handlowo-biurowy w Krakowie - Stare Dębniki (blisko ul.
Konopnickiej), 20 m kw. Kaucja zwrotna w wysokości dwumiesięcznego
czynszu. Cena: 1300 PLN/m-c plus media w/g zużycia.

.

DZIAŁKI KOMERCYJNE NA SPRZEDAŻ

59. Działki usługowo - budowlane po 7,5 a każda w Kochanowie gm. Zabierzów
(M1U). Cena pojedynczej działki: 123 tys. PLN.
60. Działka usługowo - budowlana, 7,5 a. w Kochanowie gm. Zabierzów (M1U).
Cena: 158 tys. PLN.

HALE DO WYNAJĘCIA
77. Hala ok. 460 m. kw. w okolicach Krzeszowic. Cena: 4,5 tys. /m-c.

61. 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.

POSZUKUJEMY DOMÓW DO WYNAJĘCIA ORAZ DZIAŁEK NA SPRZEDAŻ DLA KONKRETNYCH KLIENTÓW
• 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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Informacje

małopolski

WYDARZENIA KULTURALNE, IMPREZY, SPOTKANIA
KRZESZOWICE
Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach, Galeria w Pałacu Vauxhall
10 lipca, piątek, godz.19.00 zaprasza na wystawę malarstwa
JACEK SIEK - INNE STRONY ŚWIATA
Wyruszam. Zabieram tylko najpotrzebniejsze rzeczy
– biel papieru, dźwięk koloru i giętką linię rysunku…
Jacek Siek
Jacek Siek – rocznik 1969, jest absolwentem Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w
pracowni prof. Józefa Lucjana Ząbkowskiego, gdzie obronił dyplom w roku 1995. Od zawsze zafascynowany
naturą, a szczególnie pejzażem, subtelnością jego form i kolorów. Od kilkunastu lat jest wierny temu tematowi,
używając różnych technik. Lubi malować pejzaż w plenerze. Stałym elementem jego studium pejzażu jest światło,
zmieniające się w zależności od pory dnia. Kontempluje widok miejsca i jego atmosferę. Artysta brał udział w
wielu wystawach grupowych i indywidualnych: w Polsce wiele z nich było w Krakowie, za granicą w Szwecji
i w Niemczch, w Monachium.
Zapraszamy na wystawę letnich pejzaży artysty związanego z krzeszowicką ziemią. Niezwykły, otoczony
młodopolska legendą dom w Siedlcu, położony w przedziwnym ogrodzie, uwiecznionym na słynnym obrazie
Józefa Mehoffera, artystyczna rodzina, w której wszyscy, ojciec, mama i sześcioro rodzeństwa są malarzami lub
rzeźbiarzami – wszystko to wpłynęło na artystyczną wrażliwość Jacka, na jego sposób postrzegania świata, jego
form i kolorów, ulotnego piękna, atmosfery, nastroju chwili – co potrafi znakomicie oddać w swoich akwarelach,
pastelach, obrazach olejnych i grafikach. Wystawa czynna do 21 sierpnia 2015 www.kulturakrzeszowice.pl

JERZMANOWICE - PRZEGINIA

WIELKA WIEŚ
I JA MOGĘ ZOSTAĆ DZIENNIKARZEM
Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Będkowickiej „Sokolica”
zaprasza na wakacyjne zajęcia dziennikarskie.
W programie zajęć m. in. wycieczka do Radia Kraków,
Telewizji, spotkanie z rzecznikiem prasowym lotniska w
Balicach i wyprawa na UJ w celu poznania warsztatu pracy
dziennikarzy.
Zapraszamy wszystkich, którzy chcą zgłębić tajniki pracy
redakcji. Być może wśród Was kryją się przyszli dziennikarze! Zajęcia będą odbywać się w dniach: 02, 09, 16, 23,
30 lipca w godz. 9.00 - 14.00
Zapraszamy do udziału uczniów kl. 4-6 szkoły podstawowej.
Zapewniamy materiały i miłą atmosferę.
Warsztaty są organizowane w ramach realizacji zadania
publicznego Gminy Wielka Wieś w zakresie edukacji.

LISZKI
WAKACYJNA PRZYGODA W BIBLIOTECE
Zapraszamy dzieci w wieku 6 - 11 lat na spotkania w Gminnej Bibliotece Publicznej
w Liszkach, w miesiącu lipcu od 20.07 do 24.07.2015 w godz. od 14.00 do 16.00
Program zajęć:
1. W poszukiwaniu naszej historii
– ciekawostki historyczne i zabytki naszej gminy.
2. Legendy ziemi Lisieckiej.
3. Tu mieszkam – poznajemy swoją miejscowość.
4. Wakacyjne marzenia – uczestnicy spotkania rysują miejsca, które
chcieliby odwiedzić, wyruszając w niezwykłą wakacyjną podróż.
„BIBLIOLANDIA” - gry, układanie puzzli, malowanie, głośne czytanie
Lipiec - sierpień w godzinach pracy biblioteki od godz. 12.00 do 14.00

ZABIERZÓW
XV JUBILEUSZOWY PIKNIK
EKOLOGICZNY W BOLECHOWICACH

Już po raz piętnasty w Bolechowicach odbędzie się niesamowity Piknik Ekologiczny.
Organizatorzy zadbali o zabawę dla całych rodzin na najlepszym poziomie.

więcej na: www.jerzamanowice-przeginia.pl

CHRZANÓW
WAKACYJNE KINO PLENEROWE
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i rekreacji w Chrzanowie zaprasza na Wakacyjne Kino Plenerowe na Placu Tysiąclecia.
Widzowie będą mogli zobaczyć jeszcze: „Poranek kojota” (17 lipca) oraz „Seksmisja” (31 lipca). Seanse
rozpoczynają się o godz. 20.30. Na Placu Tysiąclecia zostaną ustawione krzesła. W razie złej pogody seanse
odbędą się w sali konferencyjnej MOKSiR.

Kino "Sztuka" w Chrzanowie zaprasza
„TERMINATOR: GENISYS” 2D/3D
• 09.07 o godz. 18.15 (2D), 21.00 (3D) • 10- 12.07 godz.15.00 (2D), 17.45. (3D), 20.30 (3D)
• 13-16.07 godz. 17.15 (2D), 20.00 (3D) •
reżyseria: A. Taylor, czas trwania: 119 min.; gatunek: akcja/sci-fi prod. USA, 12 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.
„TED 2”
• 17-23.07 godz. 17.20, 20.00 • 24-26.07 godz. 15.00, 20.15 • 27-30.07 godz. 20.15 •
reżyseria: Seth MacFarlane czas trwania: 119 min.; gatunek: komedia prod. 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)
KINO LETNIE:
„LEGO: PRZYGODA” 2D [dubbing PL]
• 14.07 godz. 9.00 •
reżyseria: P. Lord, C. Miller czas trwania: 100 min.; gatunek: animacja/komedia/akcja prod. Australia/USA, b/o
Cena biletu: 2 zł
„SAMOLOTY 2” 2D [dubbing PL]
• 20-23.07 godz. 9.00 •
reżyseria: R. Gannaway; czas trwania: 83 min.; gatunek: animacja/familijny/komedia prod. USA, b/o
Cena biletu: 7 zł
„TAJEMNICE LASU” 2D [dubbing PL]
• 20-23.07 godz. 11.15 •
reżyseria: R. Marshall czas trwania: 124 min.; gatunek: fantasy/komedia/musical prod. USA, b/o
Cena biletu: 7 zł

W sobotę odbędzie się tradycyjna akcja
krwiodawstwa, z której słyną Bolechowice oraz aukcja charytatywna.
O 12.00 zapraszamy do wzięcia udziału w
EKOLOGICZNYM
RAJDZIE TURYSTYCZNYM.
Gwiazdą wieczoru będzie zespół Jambo
Africa oraz zespół InoRos. Nie zabraknie też
pokazu sztucznych ogni i zabawy tanecznej
do samego rana.
W niedzielę sceną zawładną uczniowie z
SP w Bolechowicach oraz młodzi lokalni
wykonawcy. Gwiazdą wieczoru drugiego
dnia będą zespoły Ĉaĉi Vorba oraz Piękni
i Młodzi.
Ponadto przez dwa dni czekają na wszystkich zabawy, konkursy i loterie, pokazy,
degustacje i ciekawe występy.
Więcej na: www.zabierzow.org.pl

TRZEBINIA
Kino "Sokół" w Trzebini zaprasza
PREMIEROWO: MINIONKI – (dubbing PL)
• 9.07- 2D 16:00 •
czas trwania: 90 min.; gatunek: anim/kom/fam, USA; bilety 2D całe – 14 zł, 2D ulgowe – 12 zł.
PREMIEROWO: TERMINATOR-GENISYS – (napisy PL)
• 9.07- 3D 18:00, 2D 20:30
czas trwania: 124 min.; gatunek: sf/akcja, USA; bilety całe 3D - 20 zł, ulgowe 3D - 17 zł, 2D całe – 14 zł, 2D ulgowe – 12 zł
W GŁOWIE SIĘ NIE MIEŚCI – (dubbing PL)
• 11.07, 14.07, 16.07, 18.07- 3D 16:00, 2D 18:00 • 10.07, 12.07, 15.07, 17.07 - 2D 16:00, 3D 18:00
• 19.07- 2D 15:00, 3D 17:00 • 21.07, 23.07- 3D 17:00 • 22.07- 2D 17:00 •
czas trwania: 100 min.; gatunek: anim/fam/kom, USA; bilety całe 3D - 20 zł, ulgowe 3D - 17 zł, 2D całe – 14 zł, 2D ulgowe – 12 zł
NAZNACZONY: ROZDZIAŁ 3 – (napisy PL)
• 17.07, 18.07 - 20:15 • 19.07, 21.07, 22.07, 23.07 - 19:30 •
czas trwania: 110 min., gatunek: horror, USA, całe – 14 zł, ulgowe – 12 zł
W trzebińskim kinie Sokół działa już rezerwacja online! Zapraszamy!

http://kino.tck.trzebinia.pl/

Informacje, Reklamy

małopolski

X GMINNY PRZEGLĄD ZESPOŁÓW TANECZNYCH
PRZEDSZKOLAKÓW W WOLI FILIPOWSKIEJ

20 maja 2015 r. w Przedszkolu Samorządowym w Woli Filipowskiej odbył się dziesiąty już Gminny Przegląd Zespołów Tanecznych Przedszkolaków. Wzięło w nim udział 14 grup tanecznych
z publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz przyszkolnych oddziałów przedszkolnych
z terenu całej Gminy Krzeszowice.
Jury w składzie: przewodnicząca:
Marta Dąbek oraz członkowie: Barbara Dudek, Małgorzata Snopczyńska-Anouar, Sylwia Gargas wyróżniło 8 zespołów w dwóch kategoriach:
tańce ludowe i tańce nowoczesne.
W kategorii Tańce Ludowe statuetki
odebrały:
• Przedszkole Samorządowe
w Tenczynku – zespół 6-latki za
taniec: Krakowiak,

• Przedszkole Samorządowe
w Krzeszowicach – zespół 6-latki za taniec: Grozik,
• Przedszkole Samorządowe
w Zalasiu– zespół 6-latki za
taniec: Grozik,

W kategorii Tańce Nowoczesne statuetka powędrowała do placówek:
• Niepubliczne Przedszkole
w Krzeszowicach „Akademia
Małych Tygrysków” – zespół
5-,6-latki za taniec Nowoczesny
„Gangnam Style”,

• Przedszkole Samorządowe
w Krzeszowicach – zespół
6-latki za taniec węgierski z chusteczkami,

• Przedszkole Samorządowe
w Woli Filipowskiej– zespół
6-latki za taniec Piracki,

• Przedszkole Samorządowe
w Tenczynku – zespół 6-latki za
taniec z wachlarzami.

budynków, wody, kanalizacji,
gazu, energii NN

* Dokumentacja do celów prawnych

pon. - piątek 9.00 - 17.00

www.archi-geo.pl

na działkę w Tenczynku.

tel: 796 351 499

Jury przyznało również nagrody
indywidualne w kategorii Osobowość Taneczna, którą otrzymali
Hanna Woźniak z Przedszkola Samorządowego w Tenczynku oraz
Jakub Wiecheć z Niepublicznego
Przedszkola „Akademia Małych
Tygrysków” w Krzeszowicach.

Ponieważ poziom prezentowanych tańców był jak co roku bardzo wysoki, Jury zdecydowała
się na przyznanie równoważnych
nagród, bez podziału na miejsca.
szkolu. Przedszkolaki tańczyWszystkie zespoły otrzymały zały przed licznie zgromadzoną
tem wyróżnienie.
publicznością, wśród której
Wyróżnione zespoły zapre- znaleźli się członkowie Jury,
zentowały się 27 maja 2015r. Dyrektorzy i nauczyciele nagrona WYSTĘPIE LAUREATÓW dzonych placówek oraz rodzice
zorganizowanym w przed- małych artystów.

– Ireneusz Kozdraś (Gimnazjum w Mnikowie). Wyróżnienia otrzymali: Mateusz
Wędzicha (ZS w Liszkach) i Michał
Dziedzic (Gimnazjum w Mnikowie).
Podczas uroczystości Zastępca Wójta,
pan Łukasz Gliński, wręczył podziękowania organizatorom: pani Stanisławie
Buczek, pani Teresie Falisz, pani
Danucie Kawuli i pani Małgorzacie
Pilińskiej, a także nauczycielom, którzy

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
Jak w poprzednich latach, tak
i obecnie, dzieciaki zachwycały
poczuciem rytmu, płynnością ruchów, skomplikowanymi układami oraz niesamowitą choreografią
i charakteryzacją.
vv E.T.G.

24 czerwca 2015 r. o godz. 14.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Liszkach odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom V Gminnego Konkursu Matematycznego im. Jana Kantego Steczkowskiego „Piękno gminy Liszki w liczbach ukryte”.

W kategorii KADET (gimnazja), I
miejsce zajął Bartosz Tyrała (ZS
w Liszkach), II miejsce – Jan Jaskot
(Gimnazjum w Mnikowie), III miejsce

* Mapy do celów projektowych
w skali 1:500
* Tyczenie budynków
* Inwentaryzacje powykonawcze:

tel. (32) 645 47 47,
kom. 604 64 21 70,
geodeta@archi-geo.pl

PRZYJMĘ
GRUZ I ZIEMIĘ

• Przedszkole Samorządowe
w Woli Filipowskiej– zespół
5-latki za taniec Duchów,

Wiktoria Szczypczyk (SP w Rącznej),
Wioletta Bator (SP w Piekarach), Jakub
Gubała (SP w Czułowie), Wiktor Smaga
(SP w Kryspinowie), Jakub Kącik (SP
w Morawicy) i Zuzanna Migdał (ZS
w Liszkach).

mgr inż. Paweł Wydmański

Zapraszamy

V Gminny Konkurs Matematyczny im. Jana Kantego Steczkowskiego
W kategorii TALES (szkoły podstawowe) I miejsce zdobył Michał Marchewczyk (SP w Cholerzynie), II miejsce
– Agata Zachara (SP w Jeziorzanach) i
Jakub Brzeźniak (SP w Kryspinowie),
III miejsce – Magdalena Suchan (SP Nr
1 w Kaszowie). Wyróżnienia otrzymali:
Patryk Lach (SP r 2 w Kaszowie), Katarzyna Kadula (SP Nr 1 w Kaszowie),
Weronika Kopeć (SP w Cholerzynie),

GEODETA

11

Krzeszowice (koło rynku)

KOMPRA
BIURO RACHUNKOWE

tel. 32 754 56 70

Ponad 21 lat doświadczenia

przygotowali uczniów do konkursu. Na
ręce pana Łukasza Glińskiego zostało
przekazane podziękowanie dla Wójta
Gminy pana Pawła Misia, który objął
konkurs Patronatem.
Wszystkim nagrodzonym gratulujemy
i życzymy kolejnych sukcesów!
vv

Źródło: www.liszki.pl

32-080 ZABIERZÓW
UL.CMENTARNA 22

FUNDACJA CZŁOWIEK DLA ZWIERZĄT
POSZUKUJE DOMÓW DLA SWOICH PODOPIECZNYCH:

(obok cmentarza parafialnego)

GODZINY OTWARCIA

8.00-17.00
8.00-12.00

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

ARTI

Młodziutki Arti czeka na dom! Arti przez kilka tygodni koczował niedaleko pewnego
gospodarstwa, do którego podchodził licząc na jedzenie. Trzeba przyznać, że właściciele
gospodarstwa nie pozostali obojętni na jego los i wynosili mu trochę jedzenia i wodę do
picia. W końcu zgłosili sprawę do urzędu gminy. Tak Arti znalazł się w naszym ośrodku.
Psiak jest młodziutki, nie ma jeszcze roku. Jest bardzo przyjazny, radosny, łagodny, uwielbia
się bawić ze swoimi psimi przyjaciółmi, ale także lubi kontakt z człowiekiem. Został
odpchlony, odrobaczony i zaszczepiony, wkrótce będzie wykastrowany i zaczipowany.
Czeka na nowy dom, odpowiedzialny i troskliwy. Warunkiem adopcji jest podpisanie
umowy adopcyjnej.

Kontakt: 534 884 174.

LESZEK

Fundacja Człowiek Dla Zwierząt poszukuje dobrego, odpowiedzialnego domu dla
Leszka, ok. rocznego psa. Leszek jest sporym psiakiem, waży ok. 30 kg. Jest bardzo
miły, towarzyski, radosny i zrównoważony. Lubi kontakt z człowiekiem, bardzo
dobrze funkcjonuje w towarzystwie innych psów. Nie generuje konfliktów, jest
karny i posłuszny. Umie chodzić na smyczy, zachowuje czystość.
Leszek został odpchlony, odrobaczony, zaszczepiony na wściekliznę i choroby
zakaźne. Wkrótce będzie wykastrowany i zaczipowany.
Warunkiem adopcji jest podpisanie umowy adopcyjnej.

Kontakt: 534 884 174.

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.

KONTAKT
tel. 12-257-79-59
tel. 693-756-023
tel. 668-047-005

www.kamieniarstwokruk.pl
kamkruk@op.pl
www.fpkruk.pl
info@fpkruk.eu

WYSTAWA NAGROBKÓW
RÓWNIEŻ
W FIRMIE POGRZEBOWEJ
W MODLNICZCE

"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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Reklamy

małopolski

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

Zapraszamy do naszych punktów handlowych
OLKUSZ,
Trzyciąż 109
ul. 20-tu Straconych 1

(obok DPD) od 16.02.15 r.
tel. 790 792 490

506 378 033

(Magazyn Podchybie 16)

tel. 790 792 495

509 680 171

SZYBKI CZAS REALIZACJI !

PPHU SIAT-METAL
TRZYCIĄŻ 109

coli888@op.pl
ogrodzeniakieca@gmail.com

WWW.OGRODZENIAKIECA.PL
PRYWATNE SZKOŁY ZAOCZNE
Mgra Stefana Kwietniowskiego
z uprawnieniami szkół publicznych
Rok założenia 1997
w Krakowie, ul. Wróblewskiego 8 i Wieliczce, ul. Piłsudskiego 18
prowadzą zapisy na semestr pierwszy i semestry wyższe
rozpoczynające się od września 2015 r. do następujących szkół:
• Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zaoczne
- 3 lata po gimnazjum, po szkole zasadniczej - 2 lata
• Policealne Studium Zawodowe Zaoczne w Wieliczce - 2 lata:
administracja, rachunkowość i ochrona fizyczna osób i mienia
Informacja: Kancelaria Szkolna czynna poniedziałek - piątek w godz. 08.00-15.00
32-050 Skawina, ul. Rzeczna 1, tel. 12 276 50 91, 604 266 151,
email: psz_kwietniowski@poczta.onet.pl, www.szkolazaoczna.com.pl

Małgorzata Szczuka

• Morawica 103
• Kraków, ul. Vetulaniego 1A

Obsługa księgowa,
kadrowa, ZUS
Dla czytelników GWARKA
pierwszy miesiąc za 1 zł

tel. 508 09 91 59

biuro@mnk.biz.pl

www.mnk.biz.pl

BLACHARSTWO POJAZDOWE
Łapuszek Robert

• usługi blacharskie
• usługi mechaniczne, m.in.:
- układy wydechowe
- zawieszenia
Zalas 547
- układy kierownicze
(koło piekarni)
- układy hamulcowe
tel. 662-599-809
• konserwacje

@: robson7428@wp.pl

