
Obszar gmin: Jerzmanowice-Przeginia, Krzeszowice, Liszki, Wielka Wieś, Zabierzów

 24 LIPCA 2014
    Nr 14/2014 (059)
    Nakład: 17 000 szt.

  wersja online gazety:  
www.gwarek-malopolski.pl 
      redakcja@gwarek-malopolski.pl
      reklama@gwarek-malopolski.pl

  tel. 696 595 118 
          796 351 499

CZYTAJ NA STRONIE 9

KRZESZOWICE
UL. DASZYŃSKIEGO 2, 
TEL. 792 608 139

TRZEBINIA 
UL. RYNEK 4, 
TEL. 32 753 37 30
www.optyka-victoria.pl * I

NF
O 

W
 ZA

KŁ
AD

ZI
E

OPTYK
OKULISTA

NOWA KOLEKCJA OKULARÓW
PRZECIWSŁONECZNYCH
MASZ WADĘ WZROKU?

Wykonamy okulary przeciwsłoneczne 
z Twoją korekcją
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‘
tel. 12 258 39 55,  664 280 615

www.bostar.com.pl

SKUTERY

• Naprawa chińskich skuterów, motorowerów, motocykli i quadów
• Przeglądy i naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne
• Skutery zastępcze na czas naprawy
• Możliwość transportu skutera do SERWISU
• Skup skuterów uszkodzonych i powypadkowych
• Sprzedaż części nowych i używanych do chińskich skuterów
• Sprzedaż części używanych do WSK125 i ROMET
• Sprzedaż skuterów nowych i używanych z gwarancją
• Możliwość zostawienia starego lub uszkodzonego skutera w rozliczeniu
• Konkurencyjne ceny napraw
• Wypożyczalnia skuterów i motorowerów

SERWIS “U PANA LESZKA”

JERZMANOWICE 128B, Tel. 513 410 697

CZYNNE
PON. – SOB.

800 – 2200

MATERIAŁY NA OCIEPLENIE DOSTARCZA

 MIESZALNIA FARB I TYNKÓW BOLIX oraz KNAUF

Tel. 12 280 60 90, 660 797 805, biuro@materialowka.pl, Budzyń 50, 32-060 Liszki

Fashion Democracy 
cZyLi targi i PoKaZy mody 

W gaLerii BronoWice
Topowi młodzi polscy projektanci i znane mar-
ki odzieżowe, pokazy najnowszych trendów 
mody i wizażu, spotkania z blogerami oraz sty-
listką, a także występy uczestników You Can 
Dance i Mam Talent… To tylko kilka powodów, 
by odwiedzić Galerię Bronowice w najbliższy 
weekend 26 i 27 lipca. W godz. 12.00–19.00 
odbędzie się Fashion Democracy, jedno z naj-
większych wydarzeń na scenie modowej Kra-
kowa. O odpowiednią oprawę imprezy zadba-
ją – znana prezenterka Klaudia Carlos oraz 
bloger modowy Mr.Vintage.

ciąg dalszy na str. 2

STAROCIE, BIBELOTY, PORCELANA, KSIĄŻKISTAROCIE, BIBELOTY, PORCELANA, KSIĄŻKI
• SKUP • SPRZEDAŻ •
tel. 662 660 373
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W trakcie Wielkich Targów 
Mody „Fashion Democracy” 
w Galerii Bronowice można 
będzie wziąć udział w wielu 
wydarzeniach, kierowanych 
nie tylko do miłośników mody 
i osób śledzących najnowsze 
trendy w stylizacji, ale tych 
wszystkich, którzy chcieliby 
poznać czołowych polskich 
projektantów, wybieranych 
przez nasze rodzime gwiazdy 
i celebrytów. 
Młodzi projektanci zaprezen-
tują na wybiegu kolekcje i ak-
cesoria niedostępne w regu-
larnej sprzedaży. Pojawią się 
akcenty etniczne, rockowe 
odniesienia, eleganckie i za-
wsze modne linie klasyczne, 
a przede wszystkim moda 
uliczna – zarówno dla pań, jak 
i panów. Będzie to mieszanka 
stylów takich osobowości, jak: 
Bartosz Malewicz, Aga Pou, 
Monika Błażusiak, BezAle, 
Gavel, Bogusława Jaworska-
-Zniszczoł, Col Claudine, Ko-
zacki Mops, Selfie Store. Nie 
zabraknie również dobrze zna-
nych marek z branży fashion. 
Na finał zaplanowano pokaz 
kolekcji Serafina Andrzejaka 
- uczestnika polskiej odsło-
ny programu „Project Run-
way” i zwycięzcy piątej edycji 
konkursu Fashion Designer 
Awards. 

W specjalnie zorganizowa-
nej strefie showroom wszy-
scy chętni będą mieli oka-
zję porozmawiać z młodymi 
projektantami oraz nabyć 
ubrania i akcesoria z ich naj-
nowszych kolekcji - w wyjąt-
kowo przystępnych cenach. 
Wśród wystawców pojawią się 
również przedstawiciele popu-
larnych marek odzieżowych. 
Na wszystkich odwiedzających 
będzie czekać stylistka i wiza-
żystka, która pomoże dobrać 
ubrania i kolory odpowiednie 
do sylwetki oraz podpowie, jak 
maskować ewentualne manka-
menty urody, a jak wyekspono-
wać zalety. 
Blogerzy modowi, z Mr.Vinta-
ge na czele, chętnie podejmą 
dyskusję na temat współcze-
snych trendów, opowiedzą jak 
bawić się modą oraz jak odna-
leźć swój własny styl. Ważnym 
punktem targów będą występy 
uczestników programów You 
Can Dance oraz Mam Talent. 
Nie zabraknie również paneli 
dyskusyjnych, pokazów fry-
zur oraz konkursów z niespo-
dziankami.
Z pewnością każdy znajdzie 
dla siebie coś pożytecznego, 
ciekawego i inspirującego.
Event odbędzie się w dniach 
26-27 lipca 2014 w Galerii 

Bronowice, Kraków ul. Sta-
wowa 61, w sobotę i niedzielę 
w godz. 12.00 – 19.00.
Patroni medialni: avanti24.pl, 
glamki.pl, DaWanda.com.pl, 
FASHION.com, maxmodels.
pl, miedzymiastownia.pl, sty-
ling.pl, szafa.pl, stylistki.pl, 
Miumag.pl, beautymission.pl, 
cogdziezaile.pl, student news.
pl, Trendz.pl, modnaulica.pl, 
fashioneweare.com, woman-
-news.pl, 4allwomen.pl.
Więcej informacji na: www.

galeriabronowice.pl, www.fa-
cebook.com/GaleriaBronowi-
ce oraz www.facebook.com/
fashiondemocracy.
     

Fashion Democracy 
czyli targi i pokazy moDy  

w galerii Bronowice
Ciąg dalszy ze str. 1 

www.almaspei.pl
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P.H.U. "OLMAR" sp. j. Salon stolarki okiennej i drzwiowej • 32-065 Krzeszowice, ul. Kościuszki; 
tel./fax 12 282 36 66, tel. kom. 606 633 791; edyta.pietruszewska@olmar.com.pl

Daniel, podczas pobytu we Wło-
szech w czerwcu 2003 roku, 
został potrącony przez skuter. 
W wyniku zdarzenia doznał zła-
mania obydwu kości lewego pod-
udzia. Po przetransportowaniu do 
Polski, w trakcie jednej z operacji 
doszło do zakażenia kości pisz-
czelowej bakterią gronkowca. Tak 
zaczęła się jego ponad dziesięcio-
letnia walka o zrost kości, która 
w marcu tego roku zakończyła się 
niestety amputacją nogi. 
Panie Danielu, jak zmieniło się 
Pana życie po wypadku?
Po wypadku zmuszony byłem 
całkowicie zrezygnować z ów-
czesnych planów zawodowych. 
Częste wizyty w szpitalu, liczne 
operacje i ból nogi spowodowały, 
że przez kilka lat nie pracowa-
łem. Później otworzyłem własny 
warsztat ślusarski i zacząłem 
produkować bramy, ogrodzenia 

i balustrady. Taka forma zatrud-
nienia pozwoliła mi pogodzić 
pracę i „nieplanowane” pobyty 
w szpitalu.
Jak przyjął Pan wiadomość 
o amputacji?
Amputacja w moim przypadku 
była zabiegiem planowanym, po-
nieważ nie było już nadziei na 
zrost kości w nodze. Wydaje mi 
się, że psychicznie byłem na nią 
przygotowany. Chociaż, czy na 
coś takiego można być w pełni 
gotowym? Jeszcze przed zabie-
giem amputacji nawiązałem kon-
takt z Fundacją Jaśka Meli Poza 
Horyzonty. Dało mi to duże po-
czucie pewności i przekonanie, 
że nie jestem w tej sytuacji sam 
i mogę liczyć na pomoc.
Co Pan czuł, gdy dowiedział się, 
że został pierwszym beneficjen-
tem Kraków Business Run? 

Naprawdę trudno to opisać – po-
czułem ogromną radość! Przede 
wszystkim nabrałem jeszcze 
większej pewności siebie i uwie-
rzyłem, że dzięki pomocy innych 
ludzi będę miał naprawdę dobrą 
protezę i będę mógł w końcu 
samodzielnie chodzić. Teraz od-
liczam dni do września i mam 
nadzieję, że pieniądze, jakie zo-
staną zebrane w ramach Kraków 
Business Run i towarzyszącej 
biegowi akcji Pomagam Bardziej, 
wystarczą nie tylko na moją pro-
tezę, ale uda się też pomóc innym 
podopiecznym Fundacji.
Pomagam Bardziej to akcja, 
w którą może włączyć się każ-
dy, niezależnie od uczestnictwa 
w biegu.
Tak - pomóc może każdy, do-
konując wpłaty poprzez stronę 
Kraków Business Run. Wszystkie 
zebrane w ten sposób środki prze-

znaczone zostaną na protezy dla 
podopiecznych Fundacji. Osób, 
które znalazły się w takiej jak ja 
lub jeszcze gorszej sytuacji życio-
wej.
Nowoczesna proteza pozwoli 
wrócić Panu do sprawności ru-
chowej. Pierwsza rzecz, którą 
chce Pan wtedy zrobić to?
Wycieczka w Tatry i „selfie” na 
Giewoncie z panoramą Zakopa-
nego w tle.
A jakie są Pana marzenia, pla-
ny na przyszłość?
Plany na przyszłość wiążę przede 
wszystkim z aktywnością zawo-
dową. Chciałbym móc swobodnie 
pracować i planować pracę bez 
uwzględniania nieoczekiwanych 
pobytów w szpitalu. Od amputacji 
wszystko idzie w dobrym kierun-
ku i mam głęboką wiarę w to, że 
tak będzie nadal.

Odliczam dni dO września - wywiad z pOdOpiecznym Fundacji jaśka meli

kraków Business run poBiegnie Dla Daniela

Poland Business Run to charytatywny bieg biznesowy w formie sztafety, który rozpoczyna się jednocześnie w różnych miastach Polski. Celem inicjatywy jest pomoc podopiecznym Fundacji Jaśka Meli Poza Hory-
zonty, wspierającej osoby, które w wyniku różnych zrządzeń losu zostały poddane amputacji. W 2013 roku w jego ramach odbyły się: Kraków Business Run, Poznań Business Run i Katowice Business Run. Łącznie 
wzięło w nich udział 4555 osób i zebrano blisko 400 000 zł brutto na 10 protez dla ośmiu podopiecznych Fundacji. W 2014 roku bieg będzie miał swoje edycje w: Krakowie, Poznaniu, Katowicach, Łodzi i Warszawie. 
W pierwszej kolejności pomoc zostanie skierowana dla Daniela, Piotra, Jakuba, Grzegorza, Tomka i Łukasza. Jeśli zebrana kwota przekroczy potrzeby, Fundacja wskaże kolejnych beneficjantów.
Rejestracja oraz akcja Pomagam Bardziej trwają na: 
www.polandbusinessrun.pl oraz dedykowanych stronach biegów w każdym z miast. 
Organizatorzy Kraków Business Run 2014: 
Fundacja Jaśka Meli Poza Horyzonty, UBS, Radisson Blu Hotel Kraków, Luxoft, Gmina Miejska Kraków, Urząd Miasta Krakowa, Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie.
Strona www: www.krakowbusinessrun.pl
Profil Facebook: www.facebook.com/KrakowBusinessRun 

Nie mogę się już doczekać protezy, która po 11 latach pozwoli mi swobodnie 
poruszać się i pracować – mówi Daniel Budziak, 32 letni Małopolanin, dla 
którego w tym roku pobiegnie Kraków Business Run. W rozmowie z Beatą 
Sową z Fundacji Jaśka Meli Poza Horyzonty zachęca też do włączenia się 
w akcję „Pomagam Bardziej”.

KĄciK KoLeKcJonera

Ryszard Marczukiewicz • Salon kolekcjonerski • www.marczukiewicz.pl •  tel.  691 364 130

SeZon ogórKoWy

Przyzwyczailiśmy się przez szowinizm uważać swoje miasto za najpiękniejsze. Oczy-
wiście, Olkusz jest wspaniałym miastem i nie chciałbym mieszkać gdzie indziej. Jed-
nakże, muszę być przede wszystkim bezstronnym. Dawno już nie byłem w Krzeszowi-
cach. Kilka dni temu los zmusił mnie do odwiedzenia tego miasta. Pogrzeb przyjaciela 
numizmatyka, to nie najlepszy moment do zwiedzania i obserwacji. Krzeszowice zna-
ne są przede wszystkim z sanatorium narządów ruchu i już mniejszej liczbie ludzi 
z kopalni wapienia. Ani jedno, ani drugie nie było obiektem moich zainteresowań. Na-
tomiast ryneczek jest naprawdę urokliwy. Miejsce gdzie chce się odpocząć, szczegól-
nie w takie gorące dni. Dużo zieleni i ławeczek na których można przysiąść. Ponadto 
kilkanaście współczesnych rzeźb przestrzennych, będących stałą ekspozycją-dekora-
cją miasta. Nasuwała mi się myśl, że mieszkańcy są jakoś tak dobrze wychowani, bo 
wszystko bardzo czyste i nie zniszczone. Piękny park publiczny. 
Czysty i bardzo dobrze zagospodarowany. Patrząc z boku za-
stanawiałem się jakich musi to miasto mieć gospodarzy, że tak 
przyjemnie może się czuć przyjezdny. Kawiarenki ze stoliczka-
mi na powietrzu. Nic i nikt nikomu nie przeszkadza. Wyszło mi 
na jedno, że chyba się da. 
Jakby tego było mało, to trafiłem na jarmark staroci. Może nie 
olbrzymi bazar, ale właśnie taki mały z kilkunastoma handlarzami. Taki właśnie po-
winien być, który robi ciepłą atmosferę, a nie wielki bałagan. 
Ale są wakacje. Będziemy podróżować również w dalsze strony. Chciałbym zwrócić uwagę na zaopatrywanie 
się w pamiątki. Widokówek już w zasadzie nie kupujemy, bo każdy ma raczej już bardzo dobry aparat w swo-
im telefonie. Szkoda zatem pieniędzy na coś, co wcześniej czy później wyląduje w koszu na śmieci. Natomiast 
bardzo wdzięczne są regionalne porcelany, porcelity itp. Od lat stoi u mnie naczynie na czosnek. Przywiezione 
ze Słowacji. Cukierki trzymam w uroczym naczyniu z Grecji. Może i stylizowany kicz pod turystów, ale od lat 
stoi na swoim miejscu i przypomina wspaniałe wakacje w Pireusie i na wyspie Eginie. 
Z wycieczki do Chorwacji przywieźliśmy wspaniałe rzeźbione świece. Jak się potem okazało – chińczycy 
za grosze produkują kilakset wzorów. Natomiast porcelitowa butelka na olej lub ocet jest jedyna w swoim 
rodzaju i ma swoje miejsce od kiedy na naszych stołach zagościły zielone chrupiące sałaty. Nie wspominam 
już o urokliwych naczyniach porcelanowych na paprykę – pamiątka z Węgier. Nie będę się rozwodził. Pozo-
stawię trochę miejsca na zdjęcia pamiątek, które darzę dużym sentymentem, bo przywołują na co dzień miłe 
wspomnienia, czego życzę wszystkim potencjalnym urlopowiczom nie tylko kolekcjonerom.

Sezon urlopowy w pełni. Odpuśćmy sobie w okresie wakacyjnym klasyczne kolekcjoner-
stwo. Każdy z nas swój urlop jakoś spędza. Przeważnie, choćby nawet na krótko, to stara-
my się wyjechać. Pomijając jakieś skomplikowane powody, to przede wszystkim z zakorze-
nionej w nas chęci zmiany codziennego środowiska. Choćby tylko na chwilę, na kilka dni. 
Zawsze to jest coś nowego, coś innego niż mamy na codzień. W świat ciągnie i pcha nas 
wewnętrzny bunt by oderwać się od codzienności. Tęsknota za czymś nieznanym. Za tzw. 

“egzotyką”. Tą inność mamy już w zasadzie po opuszczeniu swojego miasta.
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Po pierwsze: ten, kto włada nieru-
chomością, musi być posiadaczem 
samoistnym. W praktyce oznacza to, 
że powinien postępować z nierucho-
mością, jakby był jej właścicielem 
(m.in. opłacać podatki, dokonywać 
potrzebnych napraw, uprawianie nie-
ruchomości rolnej czy fakt zameldo-
wania i zamieszkiwania w niej). W ten 
sposób wyraża ona wolę wykonywa-
nia względem nieruchomości prawa 
własności. Sąd Najwyższy w wyroku 
z 19 grudnia 2000 roku sygn. akt V 
CKN 164/00 wskazał, że posiadaczem 
samoistnym jest osoba, której zakres 
faktycznego władania rzeczą jest taki 
sam jak właściciela i która znajduje się 
w położeniu pozwalającym na korzy-
stanie z rzeczy w taki sposób, jak może 
to czynić właściciel.
Po drugie: musi upłynąć odpowiedni 
czas. Aby doszło do nabycia nierucho-
mości przez zasiedzenie, posiadanie 
samoistne powinno trwać nieprzerwa-
nie przez odpowiedni czas, tj. 20 lub 30 
lat, w zależności od dobrej lub złej wia-
ry posiadacza. Upływ tego wymagane-
go okresu liczy się od momentu objęcia 
rzeczy w posiadanie samoistne. Dobra 
wiara, która skraca czas potrzebny do 
zasiedzenia, polega na usprawiedliwio-
nym w danych okolicznościach prze-
konaniu posiadacza, że przysługuje 
mu prawo własności. Posiadacz musi 
być o tym przekonany w momencie 
objęcia rzeczy w posiadanie. Jeżeli 

w późniejszym okresie dowie się, że 
kto inny jest właścicielem, nic to nie 
zmienia – termin zasiedzenia pozo-
staje dwudziestoletni, na co wskazał 
Sąd Najwyższy w postanowieniu z 
dnia 1 grudnia 2010 roku sygn. akt I 
CSK 35/10). Natomiast trzydziestolet-
ni termin jest wymagany wtedy, gdy 
posiadacz wiedział lub powinien był 
wiedzieć o tym, że nie jest właścicie-
lem posiadanej nieruchomości (zła 
wiara). Sąd Najwyższy w uchwale z 
dnia 6 grudnia 1991 roku sygn. akt 
III CZP 108/91 stwierdził, że nie jest 
w dobrej wierze posiadacz samoistny, 
który nabył posiadanie nieruchomości 
na podstawie umowy mającej na celu 
przeniesienie własności, zawartej bez 
zachowania formy aktu notarialnego. 
Osoba taka bowiem zdaje sobie sprawę 
z tego, że nie nabywa prawa własności.
Do okresu wymaganego do zasiedze-
nie można doliczyć czas posiadania 
nieruchomości przez poprzednika, 
jeśli posiadanie przeszło na inną 
osobę, np. w wyniku dziedziczenia. 
Dzięki temu nastąpi zachowanie 
ciągłości posiadania. W przypadku 
gdy poprzednik był w złej wierze, to 
okres jego posiadania można doli-
czyć, ale wówczas termin wymagany 
do zasiedzenia będzie wynosił 30 
lat i to nawet wówczas, gdy obecny 
posiadacz pozostaje w dobrej wie-
rze, na co wskazał Sąd Najwyższy 
w postanowieniu z dnia 3 listopada 

1966 roku sygn. akt III CR 223/66.
Spełnienie wszystkich powyższych 
przesłanek zasiedzenia, pozwala 
osobie, która co do zasady nabyła 
własność w drodze zasiedzenia, 
potwierdzenia powyższego w drodze 
orzeczenia sądowego, gdyż orzecze-
nie to jest dowodem nabycia własno-
ści nieruchomości przez zasiedzenie 
i stanowi podstawę wpisu prawa wła-
sności do księgi wieczystej. 
Do zgłoszenia wniosku o stwierdze-
nie zasiedzenia własności uprawnio-
ny jest każdy zainteresowany. Jeżeli 
wnioskodawca nie wskaże innych 
zainteresowanych, orzeczenie może 
zapaść dopiero po wezwaniu innych 
zainteresowanych przez ogłoszenie. 
Jeżeli w terminie wskazanym w orze-
czeniu nikt się nie zgłosi albo zgło-
siwszy się własności nie wykaże, sąd 
stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostało 
ono udowodnione. 
Sądem właściwym do złożenia wnio-
sku o zasiedzenie jest  sąd rejonowy, 
w którego okręgu położona jest nieru-
chomość. Wysokość opłaty sądowej w 
tej sprawie jest stała i wynosi 2.000,00 
zł. Postanowienie sądu o stwierdze-
niu zasiedzenia nieruchomości jest 
dowodem nabycia jej własności i sta-
nowi podstawę do wpisu w księdze 
wieczystej nieruchomości jako nowy 
właściciel.

 v Rafał Czeladzki
email: RCzeladzki@gmail.com

pOrady prawne 

ZaSiedZenie nieruchomości
Jednym ze sposobów nabycia prawa własności nieru-
chomości jest zasiedzenie. Do nabycia własności nie-
ruchomości w ten sposób, dochodzi na skutek upływu 
czasu. Jednak, aby można było stwierdzić, iż doszło do 
jej zasiedzenia należy spełnić łącznie dwie przesłanki.

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

Jesteśmy nierozerwalną częścią 
przyrody, a więc troska o jej 
przetrwanie leży w naszym naj-
głębszym interesie. Dlatego se-
gregacja odpadów komunalnych 
i likwidacja odpadu problemo-
wego jakim jest azbest, były 
głównym tematem spotkania. 
Segregacja śmieci okazała się za-
gadnieniem, z którym uczniowie 
spotykają się na co dzień, bowiem 
segregacja u źródła to selekcja 
odpadów prowadzona w miejscu 
naszych gospodarstw domowych. 
Szczególnie  zainteresował ich 
temat azbestu: jego właściwości, 
zastosowanie, i jego szkodliwość 
dla zdrowia. Wszyscy bardzo ak-
tywnie uczestniczyli w zajęciach. 
Wspólnie rozwiązaliśmy krzy-
żówkę z broszury „Bezpiecznie 
z Azbestodontem”, której końco-
we hasło brzmiało: UWAŻAJ NA  
AZBEST. 
Ogłosiliśmy konkurs plastyczny 
na plakat z hasłem, dotyczący 
szeroko pojętej ochrony środowi-
ska naturalnego. Dnia 17 czerwca 
nastąpiło rozstrzygnięcie konkur-
su z udziałem Doroty Sochackiej 
- reprezentującej Wydział Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki 
Komunalnej Urzędu Miejskiego 
w Krzeszowicach, który był spon-
sorem atrakcyjnych nagród dla 
wszystkich piątoklasistów. Zdo-
bywcy trzech pierwszych miejsc 

i wyróżnienia: 
• Helena Płaszczak – I miejsce
• Martyna Świder – II miejsce
• Dorota Wróbel – III miejsce
• Aleksandra Szafran  

– wyróżnienie
Określenie: WOLNI OD AZBE-
STU było inspiracją do ułożenia 
przez dzieci następujących haseł:
Wymieniajcie w oborze azbesto-
we dachówki, bo zabijają krów-
ki! Muuu...! 
Raka nie chcesz mieć, azbest to 
jest śmierć.
Azbest niesie zagrożenia, nie 
bójcie się go wymieniać.
Nie chcesz raka, wymień dacha.   
Azbest to jest śmieć, lepiej nowy 
dach mieć.
Siekiera, motyka, zielony las – 

na wymianę dachu czas...
Azbest to zło, wymieniajcie go.                                                                     
Metalowe dachy są lepsze, niż 
azbestowe patałachy. 
Mamy nadzieję, że dobra zabawa 
połączona z nauką o zagroże-
niach i ochronie naszego środo-
wiska pozwoli młodym ludziom 
tak żyć, aby mogli następnym po-
koleniom zostawić naszą planetę 
w jak najlepszym stanie. 

 v Danuta Nowak  
Biblioteka w Tenczynku

uWaŻaJ na aZBeSt!!!
Dnia 4 czerwca odbyła się w naszej bibliotece lekcja, której tematem było 
środowisko naturalne, w którym żyjemy i ochrona tego środowiska. W lekcji 
bibliotecznej uczestniczyli uczniowie kl. V (31 osób) z Zespołu Szkół w Tenczynku 
wraz z wychowawczynią Ewą Moskal-Ziarkowską. Jako, że była 
to pierwsza wizyta tej klasy w naszej placówce, zwiedziliśmy 
bibliotekę poznając poszczególne pomieszczenia i ich funkcje. 

DREW-EKO
WYROBY OGRODOWE Z DREWNA
WOLA FILIPOWSKA
ul. Krzeszowicka 67 ✆ 784 416 692
> ALTANY  
> MEBLE OGRODOWE
> DOMKI LETNISKOWE,
    NARZĘDZIOWE 
    I DREWUTNIE
> HUŚTAWKI   
> PLACE ZABAW
> BUDY DLA 
    PSÓW I KOTÓW
> STUDNIE, WIATRAKI, 
    DONICE
> SZTACHETY, 
    PODBITKA, 
    BOAZERIA

www.altanydreweko.pl

MATERIAŁY BUDOWLANE

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

GSM:  +48 501 719 744, 506 138 029

roda@roda-sklad.pl
www.roda-sklad.pl
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32-080 ZABIERZÓW
UL.CMENTARNA 22 

(obok cmentarza parafialnego) 

GODZINY OTWARCIA 
8.00-17.00
8.00-12.00

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

tel. 12-257-79-59

tel. 668-047-005
tel. 693-756-023

KONTAKT

www.kamieniarstwokruk.pl
kamkruk@op.pl

A  NAGROBKÓW 
RÓWNIEŻ 

W FIRMIE POGRZEBOWEJ 
W MODLNICZCE 

WYSTAWA

Nowoczesne rozwiązania protetyczne
Leczenie kanałowe

Bezbolesne usuwanie zębów
Stomatologia dziecięca

Materiały najwyższej jakości
RVG/RTG

www.stomatolog-krzeszowice.pl

ul. Daszyńskiego 4,
Krzeszowice (koło rynku)

tel. 519 440 519
Ilona M. Hilliges : Gwiazdy nad Afryką
Rok 1906. Amelia, niemiecka Afrykanerka, koń-
czy medycynę w Zurychu, ale trudno jej zrobić 
karierę w świecie, zdominowanym przez męż-
czyzn. Decyduje się więc wrócić na Czarny Kon-
tynent, a tam wyrusza z naukową ekspedycją 
nad jezioro Tanganika. Długa podróż jest  iście 
mordercza, a cel wyprawy inny niż przypuszcza 
... Historia odważnej kobiety, która wbrew konwe-
nansom robi to, co uważa za słuszne.

Deirdre purcell : tajemnice
W roku 1944 szesnastoletnia Violet Shine zakochała 
się. Miłość była dla niej uczuciem czystym i namięt-
nym, które miało trwać wiecznie. Rodzice dziewczyny 
uznali jednak ten związek za wstydliwą tajemnicę, któ-
ra nie może ujrzeć światła dziennego. W ich ascetycz-
nym świecie jedynym rozwiązaniem wydawało się 
uwięzienie pięknej córki na wieży stojącego na klifie 
domu o nazwie Whitecliff. Sześćdziesiąt lat później 
Claudine Armstrong zostaje zaangażowana w sprze-
daż zrujnowanego domu. Ale już pierwsza wizyta 
wciąga ją w historię Violet...

ildefonso Falcones : katedra w Barcelonie
Fascynująca panorama średniowiecza 
przedstawiająca blaski i cienie feudalnej 
Katalonii w dobie religijnych i społecznych 
niepokojów, nietolerancji i wojen. W ma-
gicznej scenerii Barcelony rozgrywa się 
historia wielkich namiętności, tragicznych 
miłości, zdrad, spisków i zemsty.

Anna Lutosławska-Jaworska :  
skojarzenia zapisane w brulionie

To swoista autobiografia, a zarazem zapis cza-
sów, gdy na spektakl do teatru chodziło się po 
dwa, a nawet trzy razy. Zawiera okruchy wspo-
mnień z dzieciństwa, a także te  dotyczące ro-
dziny, pierwszej miłości czy początków pracy 
aktorskiej. Przede wszystkim jednak to pogodna 
opowieść o spotykanych ludziach, w tym o rodzi-
nie, znanych aktorach i studentach.

Todd Burpo : Niebo istnieje... Naprawdę!
Kiedy czteroletni Colton Burpo cudem wyzdrowiał 
po nagłej operacji wyrostka robaczkowego, jego 
rodzina nie posiadała się z radości. Nie spodziewali 
się jednak, że w ciągu następnych kilku miesięcy 
usłyszą piękną i wyjątkową historię o podróży ma-
łego chłopca do nieba i z powrotem. Ta prawdziwa 
historia, opowiedziana przez ojca, ukazuje miejsce, 
które czeka na nas wszystkich, gdzie - jak mówi 
Colton – „nikt nie jest stary i nikt nie nosi okularów”.

grzegorz kasdepke :  
kuba i Buba czyli awantura do kwadratu
Kuba i Buba są bliźniakami. Jedno z nich jest dziew-
czynką, a drugie chłopcem. Słuchając awantur tego 
przedziwnego rodzeństwa, można by dojść do wnio-
sku, że Kuba i Buba  po prostu się nie znoszą! Nic 
bardziej błędnego. Jest takie powiedzenie: „kto się 
czubi, ten się lubi”. Kuba i Buba czubią się non stop. 
A  lubią się z  każdym rokiem coraz bardziej. W  tej 
książce opisany jest jeden taki rok.

alex kava : zabójczy wirus
Agentka specjalna FBI Maggie O’Dell 
poszukuje zabójcy, który wcale się nie 
ukrywa. Sądząc z  taktyki mordercy, jest 
on zafascynowany zbrodnią doskonałą, 
pała żądzą zemsty, a jego broń to śmier-
telny wirus. Choć ofiary wydają się przy-
padkowe, w  rzeczywistości wybiera je 
z wielką precyzją ...

agnieszka stelmaszyk :  
Klątwa złotego smoka

Jeden z tomów bestsellerowej serii dla 
młodzieży - Kroniki Archeo. Japońskie ba-
śnie, miecze samurajów, okrutni ninja i nie-
ustraszeni piraci w tle! Tempo zawrotne! 
Nie ma chwili wytchnienia! Bo też stawka 
jest wysoka! Tym razem gra toczy się o ... 
nieśmiertelność!

W tematykę questingu wprowa-
dzał uczestników Krzysztof Flo-
rys z Fundacji MiLA (Fundacja 
Miejsc i Ludzi Aktywnych), który 
wierzy w potencjał pozornie nie-
ciekawych i nieodkrytych miejsc, 
którym pomaga jako trener qu-
estingu. Uczestnicy szkolenia 
zadawali pytania, dociekali - oka-
zało się, ze temat ten jest dla mło-
dych ludzi bardzo ciekawy. Były 
osoby, które tworzą samodzielnie 
questy i chciały dowiedzieć się 
jak to robić profesjonalnie. Pro-
wadzący wyjaśniał różnicę mię-
dzy questem, a podchodami – gra 
terenowa dla dzieci i młodzieży, 
kiedyś bardzo często organizo-
wana szczególnie wśród harcerzy. 
Wyjaśnił, że do questu nie po-
trzeba, zgrabnie ujmując obsługi. 
Questing to metoda odkrywania 
dziedzictwa miejsca, polegająca  
na tworzeniu nieoznakowanych 
tras, które można zwiedzać po-
dążając za wskazówkami, zawar-
tymi w wierszowanych wskazów-
kach – czyli quest. Każdy quest 
ma swój punkt startu, a kolejne 
miejsca na  trasie  odnajduje się 
poprzez znalezienie odpowiedzi 
na zagadkę i wyszukanie w terenie 
miejsca, które pasuje do rozwią-
zania – może to być na przykład 
grupa pięciu drzew, albo liczba, 
która jest datą powstania jakiegoś 
budynku, rzeźba w terenie czy 
specyficzny detal architektonicz-

ny.  Na końcu szlaku umieszczona  
jest  skrzyneczka – skarb, w której 
znajduje się pieczątka, potwier-
dzająca przebycie całej trasy.
Po przybliżeniu tematyki questu 
od strony teoretycznej uczestnicy 
wybrali się w teren. Obejrzeli cen-
trum Modlnicy, gdzie znajduje się 
mały drewniany kościółek z XVI 
w pod wezwaniem Świętego 
Wojciecha znajdujący się na trasie 
szlaku architektury drewnianej, 
barokowo-klasycystyczny Dwór 
Konopków z II poł. XVIII wie-
ku , otoczony pięknym parkiem 
ze starym drzewostanem. Budy-
nek ten to doskonały przykład 
polskiej architektury dworskiej. 
W trakcie tej wędrówki uczestni-
cy bacznie obserwowali miejsca, 
które oglądają, czytali dostępne 
tam informacje – służyło to ze-
braniu jak największej liczby wia-
domości, by móc przygotować 
trasę potencjalnego questu.

Po powrocie z pouczającej wę-
drówki rozpoczęła się burza mó-
zgów. Wszyscy zebrani zostali 
podzieleni na grupy, prowadzący 
przydzielił im odcinki do któ-
rych musieli stworzyć rymowane 
wierszyki, stanowiące pytanie, na 
którego odpowiedź była zielonym 
światłem do pójścia dalej trasą 
questu.
Wszyscy uczestnicy z wielkim 
entuzjazmem i zadowoleniem 
ocenili zajęcia, wyrażając chęć 
uczestniczenia w kolejnych tego 
typu przedsięwzięciach.

 v www.wielka-wies.pl    

Program Rozwoju Bibliotek realizuje 
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa 
Informacyjnego, która korzysta ze 
środków Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Wolności, przekazanych 
przez Fundację Billa i Melindy Ga-
tes. Gminna Biblioteka Publiczna 
w Wielkiej Wsi przystąpiła do pro-
gramu w ubiegłym roku i od razu 
zaczęła zbierać tego efekty. Już na 
samym początku biblioteka została 
doposażona w sprzęt informatyczny 
(laptop, drukarki, projektor multi-
medialny, aparaty cyfrowe). Oprócz 
tego pracownicy biblioteki rozpo-
częli szkolenia i kursy dotyczące 
planowania rozwoju biblioteki oraz 
wykorzystywania technologii infor-
macyjnych. Jednym z ich efektów 
było opracowanie Strategii Rozwoju 
Biblioteki na lata 2014 – 2018.  Do-
kument został zatwierdzony w mar-
cu tego roku i umożliwił składanie 
wniosków w konkursie Aktywna 
Biblioteka. Biblioteka pozyskała 
grant z Akademii Rozwoju Filantro-
pii w Polsce w wysokości 4 452,54 
zł na realizację projektu pod nazwą: 
„Sztuka dla ludu czyli spojrzenie na 
folklor i graffiti z wyjątkowej per-
spektywy”. 
 Projekt polegać będzie na zwięk-
szeniu wiedzy dotyczącej lokalnego 
dziedzictwa wśród młodzieży po-
przez jego twórczą reinterpretację. 
W ramach projektu planowane są 
zajęcia dotyczące zwyczajów, obrzę-
dów, legend, dawnych przypowieści 
w oparciu o zachowane dzieła etno-
graficzne -  głównie Oskara Kolberga. 
Młodzież będzie miała możliwość 
wziąć udział w warsztatach doty-
czących komiksów, graffiti, środków 
jakimi się posługuje prowadzonych 
przez profesjonalistów. W oparciu 
o teksty pochodzące z dzieł etnogra-
ficznych powstaną komisy, a następ-

nie graffiti, które będzie tworzone 
na specjalnie przygotowanej ścianie 
z regipsów.  Projekt będzie realizo-
wany od maja do września 2014 r.
 Celem projektu jest poznanie histo-
rii lokalnej, zwyczajów oraz legend, 
dawnych przypowieści, obrzędów, 
gier i zabaw dawno zapomnianych na 
ternie gminy. Spotkanie z ciekawymi 
i kreatywnymi ludźmi. Przełamanie 
stereotypów dotyczących kultury 
ludowej, odkrywanie jej w innym 
wymiarze oraz potrzeba odkrywa-
nia swojego otoczenia. Integracja, 
ekspresja i rozwój. Odkrycie własnej 
pasji.  Zachowanie lokalnego dzie-
dzictwa kulturowego poprzez prze-
kazanie wiedzy o nim młodszemu 
pokoleniu. Pokazanie sztuki ludowej 
w nowoczesny sposób z wykorzysta-
niem komiksu i graffiti. 
Za nami pierwsze zajęcia dotyczące 
zwyczajów, obrzędów, przypowieści, 
legend w oparciu o zachowane dzia-
ła etnograficzne Oskara Kolberga. 
Zajęcia  zostały przeprowadzone 
przez  Prezes Teatru Regionalnego 
p. Bogumiłę Pietrzyk, która podzie-

liła się bogatą wiedzą na temat daw-
nych zwyczajów jakie na przełomie 
XIX i XX wieku były kultywowane 
w gminie Wielka Wieś. Warto pod-
kreślić, że p. Bogumiła Pietrzyk na 
spotkanie z młodzieżą przyszła ubra-
na na ludowo w stroju Krakowiaków 
Zachodnich. Przygotowano również 
projekcję multimedialną, w której 
przedstawiono podział zwyczajów 
zgodnie z przypadającymi porami 
roku. Projekcja była wzbogacona 
skanami pochodzących z dzieł et-
nograficznych Kolberga,  zdjęciami 
z różnych wydarzeń kulturalnych ja-
kie organizowane są na terenie gmi-
ny Wielka Wieś. Zastępca wójta p. 
Krzysztof Wołos przeczytał, a nawet 
zaśpiewał wybrane fragmenty z za-
chowanych dzieł Oskara Kolberga. 
Partnerami w tym przedsięwzięciu 
są: Gimnazjum w Modlnicy, Gim-
nazjum w Białym Kościele, Teatr 
Regionalny, Urząd Gminy Wielka 
Wieś, GOKiS w Białym Kościele, 
zespoły folklorystyczne z Modlnicy 
oraz z Białego Kościoła.

 v www.wielka-wies.pl    

OdKrywANIe TAJeMNIc OKOLIcy – quesTING aKtyWna BiBLioteKa
„Odkrywanie tajemnic okolicy – guesting” – pod taką nazwą odbyło 
się szkolenie w dniu 9 maja 2014 r. w Multimedialnym Centrum Edu-
kacji Lokalnej w Szycach. Tajemnice okolicy odkrywali uczniowie 
szkół z Michałowic, Raciborowic, Modlnicy, a także osoby szczególnie 
zainteresowane tematem.

„Aktywna Biblioteka” – ruszamy z nowym projektem pt. „Sztuka dla 
ludu czyli spojrzenie na folklor i graffiti z wyjątkowej perspektywy”.
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kĄcik kulinarny kuchnia na wzgórzu

śniadanie mega zdrowe 
• jogurt naturalny 0%
• 1 łyżeczka nasion chia
• 2 łyżki malin
• 1 łyżka ciemnych malin tzw. chińskic 

smak malinowo – jeżynowy
• 1 łyżka otrąb owsianych
• 1 łyżeczka wody 
Do słoiczka wlałam jogurt, wsypałam 
nasionka i zamieszałam.Owoce włoży-

łam do malutkiego garnuszka, dolałam 
1 łyżeczkę wody i owoce lekko poddusi-
łam, nie gotowałam.
Na jogurt wylałam owoce, posypałam 
otrębami i gotowe. Po dwóch godzinach 
nasionka spowodowały, że jogurt stał się 
gęściejszy, a całe śniadanie pyszne.
Nasionka pęcznieją, zapychają i dłużej 
byłam najedzona.

Mega zdrowe śniadanie do pracy... To pierwsze czy drugie to zawsze u mnie pro-
blem, bo staram się teraz nie jeść chleba ... A kanapki najprostsze, a wędlina naj-
prostsza… Kilka dni temu kupiłam szałwię hiszpańską, czyli nasiona Chia – samo 
zdrowie. A czemu samo zdrowie, bo te malutkie nasionka wspomagają prawidłową 
pracę serca, przyspieszają przemianę materii, obniżają poziom złego cholesterolu, 
oczyszczają organizm z toksyn. Nasiona chia zawierają witaminy z grupy B, dużo 
kwasu foliowego, a także żelazo, cynk, wapń i potas. Są doskonałym źródłem białka 
(20%), błonnika (25%) i tłuszczu (34%). Czyli są „prze” zdrowe i należy je jeść :)

mega ZdroWe śniadanie do Pracy

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

Zapraszamy do Solarium na Woli Filipowskiej
budynek sklepu Termo-Gaz, 

1 piętro w salonie fryzjersko-kosmetycznym

Zapraszamy 
na wiosenne opalanie! 

Zrelaksuj się u nas. 

Zapewniamy miłą 
atmosferę oraz 
nowe brązujące lampy...

1 minuta = 1 złoty
Kontakt: 513 288 895 Organizatorzy Pikniku w Karniowicach 

bardzo się postarali, by żadne dziecko się 
nie nudziło. Przygotowali wiele atrakcji dla 
najmłodszych - można było pograć w piłkę 
nożną, cymbergaja, wspiąć się na ściance 
wspinaczkowej, pozjeżdżać na dmuchanych 
zamkach, pojeździć konno, postrzelać z łuku 
itd. Bardzo ciekawy był też pokaz Samodziel-
nego Pododdziału Antyterrorystycznego Po-
licji, który zaprezentował robota i sprzęt do 
rozbrajania bomb oraz kilka sztuk prawdziwej 
broni operacyjnej. Była to wielka gratka dla 
fanów militariów i służb mundurowych.
Przeprowadzono też wiele konkursów- 
wspinaczka, przeciąganie liny, rozwijanie 

węża, strzelanie z łuku. W międzyczasie 
na scenie, zespół 4 Friks prezentował po-
kazy tańca Zumba, z którymi chętnie tań-
czyło wielu uczestników zabawy. Odbył 
się również konkurs rodzinny o tematyce 
rycerskiej oraz konkurs strzelania z broni 
ASG. W ramach akcji „Bezpieczne waka-
cje”, Młodzieżowa Drużyna OSP Karniowi-
ce przygotowała pokaz pierwszej pomocy. 
Wieczorem na scenie zagrał zespół „Paris” 
oraz odbył się pokaz sztucznych ogni. Im-
prezę prowadziła Agnieszka Rokita. 

 v Tekst i foto: W. Wojtaszek

PIKNIK w KArNIOwIcAcH – BezPIeczNe wAKAcJe
12 lipca na boisku w Karniowicach odbył się Piknik „Bezpieczne wakacje”. 
Organizatorzy - Sołtys, Rada Sołecka oraz OSP Karniowice przygotowali 
wiele atrakcji dla dzieci i całych rodzin. W uroczystym otwarciu imprezy 
wzięła udział wójt Elżbieta Burtan, która wspólnie z sołtysem Jackiem 
Kozerą zaprosiła mieszkańców do wspólnej zabawy. 

BEZPŁATNE BADANIE TARCZYCY
(USG tarczycy i oznaczenie poziomu TSH w krwi)
zapraszamy Mieszkanki Powiatu Krakowskiego 

w wieku powyżej 25 lat
RACŁAWICE, 26 sierpień 2014 

Ośrodek Zdrowia w godz.: 9.00-17.00
ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA

Rejestracja i informacja w Ośrodku Zdrowia 
oraz tel. 12 633 02 18, 503 777 651

Wykonawca: Centrum Medyczne Maszachaba 

Producent wyrobów z drewna oferuje:
• Boazerię wewnętrzną świerkową 7 cm, 9 cm 
• Podbitkę pod dachy
• Boazerię zewnętrzną 13 cm, 15 cm 
• Bardzo duży asortyment 
   listew wykończeniowych z:
   lipy, świerka, buka, dębu  i jesionu 
• Deski podłogowe, tarasowe, schody,
   poręcze, tralki, sztachety, więźby dachowe
• Akcesoria ogrodowe
• Akcesoria kuchenne
• Drewniane zabawki dziecięce
• Ozdoby, bibeloty
• Skrzynki do decupage
   oraz
• DRZWI
• MEBLE OGRODOWE
• MEBLE POKOJOWE 
   - salon, sypialnia 
   - tradycyjne i nowoczesne

MOŻLIWOŚĆ DOWOZU
WŁASNYM TRANSPORTEM
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WSZYSTKO Z DREWNA
"U GÓRALA"

Czynne:
pon - piątek 9.00 - 17.15,

sobota 9.00-13.00.

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

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
OGROMNY WYBÓR I NISKIE CENY!

NOWOŚĆ!• Płyty OSB• Płyty stolarskie• Sklejka

Zakład Usług Technicznych RM-INSTAL
ul. Przemysłowa 1, 32-300 Olkusz (budynek HERMES)

tel. 667 944 418, 792 447 442 • www.rm-instal.pl 

TECHNOLOGIE BUDOWLANE
• systemy ciepłych budynków thermodom
• zestawy zasilania fotowoltaicznego
• pompy ciepła, wentylacja z rekuperacją
• klimatyzacja
• badania szczelności budynków
• badania termowizyjne
• pomiary elektryczne

Pierwszy model zaprezentowano 
w 1964 r. Jego produkcję rozpo-
częto w Mladá Boleslav, a z okazji 
tysięcznej rocznicy lokacji miasta 
do nazwy nowego modelu Škody 
dodano litery MB (MladáBoleslav).
Podstawowy model (typ 990) posiadał 
silnik o pojemności 988 cm³ i mocy 
42 KM przy 4650 obr/min,momencie 
68,7 Nm przy 2800 obr/min, umiesz-
czony z tyłu samonośnej czterodrzwio-
wej karoserii.Przyspieszenie do 80 
km/h trwało 15,5 s, prędkość maks. 
120 km/h przy średnim spalaniu 7 
l/100km. Po dwóch latach produkcji 
moc silnika zwiększono do 48 KM 
(typ 721) przy 4750 obr/min, moment 
obrotowy 73,5 Nm/3000 obr/min.Wer-
sja ta przyspieszała do 80 km/h w 14-
16 s i osiągała prędkość 125 km/h, 
średnie spalanie 7,6 l/100km.
Także w roku 1966 do produkcji 
wszedł model Škoda 1000 MB de 
Luxe o podwyższonym standardzie 
wyposażenia. 
Produkowane w latach 1966 - 68 po-
jazdy Škoda 1000 MBG de Luxe (typ 
710) nieróżniące się karoserią od mo-
delu podstawowego (typ 721) wypo-
sażone były w silniki 988 cm3 o pod-
wyższonej do 52 KM przy 5200 obr/
min mocy,moment 75,5 Nm przy 3000 
obr/min,(stopień sprężania zwiększo-
no z 8,3 do 9,0) które montowano także 
w dwudrzwiowym coupéŠkoda 1000 
MBX de Luxe (typ 990 T). Przyspie-
szenie do 80 km/h 14s, prędkość maks. 
130 km/h,  średnie spalanie 8 l/100km.
W roku 1968 weszły do produkcji mo-
dele Škoda 1100 MB de Luxe (typ 715) 
i Škoda 1100 MBX de Luxe (typ 723) 
z silnikiem o pojemności 1107 cm³ 
i mocy 52 KM przy 4800 obr/min.
W roku 1969 wprowadzono kilka 
zmian, m. in. zamiast charaktery-
stycznego owalu na przedniej masce 

pojawił się duży napis "ŠKODA". Po-
cząwszy od 18. serii wycofano z pro-
dukcji dwa modele 990T i 710, czyli 
odpowiednio 1000 MBX de Luxe 
i 1000 MBG de Luxe. Od tej pory 
wytwarzano popularne 1000 MB 
tylko jako czterodrzwiowe pojazdy 
z 48-konnymi silnikami. Kontynu-
atorem dwudrzwiowego modelu 1000 
MBX została Škoda 1100 MBX. Łącz-
nie w latach 1964-69 wyprodukowano 
prawie 420 tysięcy sztuk różnych od-
mian 1000MB, oprócz tego ponad 22 
tysiące pojazdów z silnikami 1100.
Choć w czasie najintensywniejszych 
prac nad nowym modelem Škody opra-
cowano prototyp nowego samochodu 
kombi, to jednak nigdy nie wszedł on 
do produkcji. Do roku 1971 trwała pro-

dukcja Škody Octavii Combi, pomimo 
zakończenia produkcji podstawowego 
modelu już w roku 1964.
 Skoda 1000 MB jest cenionym autem 
wśród kolekcjonerów. Wnętrze pojaz-
du jest luksusowe: gustownie obszyte 
i miękkie siedzenia, mechanizm szyb-
kości wycieraczek, czy uchylne szyby 
„na korbkę”. Osobiście sprzedałem 
model De Luxe młodemu człowieko-
wi, którego dziadek „miał taką samą 
tylko niebieską” :). 
Masz tego typu wspomnienia, a może 
jakieś inne, ciekawe auto w gara-
żu? Napisz do nas, ciekawe artykuły 
zostaną opublikowane na łamach 
Gwarka.     

 v MW
email: reklama@gwarek-malopolski.pl

kĄcik mOTOryzacyjny

ŠKoda 1000 mB
Škoda 1000 MB − model samochodu osobowego, który był produkowany przez czecho-
słowacką wówczas firmę Škoda w Mladá Boleslav od roku 1964 do 1969 - pierwszy z serii 
samochodów Škody z silnikiem umieszczonym z tyłu nadwozia.Była następcą Škody 440. 
Nad stworzeniem niemal ideału – jak na tamte czasy – pracowano prawie 10 lat.

Model Typ Lata produkcji
Liczba 
wyprodukowanych 
egzemplarzy

1000 MB 990 i 721 1964-69 349 348

1000 MB de Luxe 721 1966-69 65 502

1000 MBG de Luxe 710 1966-69 3 287

1000 MBX de Luxe 990 T 1966-69 1 403

Razem 419 540
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PRYWATNE SZKOŁY ZAOCZNE
Mgra Stefana Kwietniowskiego

prowadzą  ZAPISY od września 2014 r.

z uprawnieniami szkół publicznych
w Krzeszowicach.

do klasy pierwszej, 
drugiej (dla absolwentów szkoły zas.) i trzeciej 

Liceum Ogólnokształcącego 
dla Dorosłych Zaocznego (3 letniego)

Informacje: 12 276 50 91, 604-266-151
email: psz_kwietniowski@poczta.onet.pl

www.szkolazaoczna.com.pl

Nasze spa stawia na rozwój i nowe skuteczniejsze rozwiązania, dlatego 
w tym artykule przedstawiamy nowości z zakresu zabiegów SPA.

noWości oraZ PromocJe  
W oKnach natury day SPa rudno

masaże Hawajskie
Masaże hawajskie 
są nie tylko przy-
jemnością dla ciała, 
ale również ucztą 
dla zmysłów.  To 
wewnętrzne spoj-
rzenie na od dawna 
pielęgnowane ży-
czenie, wsłuchiwa-
nie się w ujmujące 
dźwięki, odczuwa-
nie tropikalnego 

ciepła i ciągle powracający, rozległy do-
tyk określonych części ciała. Wszystkie 
te elementy przyczyniają się do tego, że 
pacjent szybko i  całkowicie oddaje się 
masażowi. Nasze SPA proponuje nie tyl-
ko tradycyjny masaż LOMI LOMI,  ale 
również  masaż Kahi Loa oparty na 7 ha-
wajskich żywiołach, rozciągający masaż 
ciała oraz energetyczny masaż czakr gło-
wy. Wielu z naszych klientów twierdzi, że 
masaże te są niepowtarzalne, a odprężenie 
odczuwają jeszcze długo po masażu. Ma-
saże te wpływają na lepsze funkcjonowa-
nie całego organizmu oraz pozwalają na 
pełniejsze zaakceptowanie siebie i swojego 
ciała.

masaż lOmi lOmi
Lomi Lomi  jest  masażem, który prze-
kazuje jedyne w swoim rodzaju uczucie 
zadowolenia, błogości, miłości.  Charak-
terystyczne dla tej techniki jest masowa-
nie przedramionami i wykonywanie ta-
necznych, pełnych gracji ruchów, przez co 

charakteryzuje się wyjątkową harmonią 
i pięknem. Ma on zbawienny wpływ nie 
tylko na ciało, ale również na psychikę ob-
niżając poziom stresu i złej energii. Masaż 
ten, który już od dłuższego czasu cieszy się 
dużym powodzeniem, został wzbogacony 
o nowe techniki m.in. o elementy rozcią-
gania, które przyczyniają się do lepszego 
funkcjonowania układu kostno - mięśnio-
wego

masaż kahi loa
Kahi Loa jest jedną z hawajskich metod 
pracy z ciałem. W trakcie zabiegu masa-
żysta pracuje wykorzystując moc siedmiu 
żywiołów. W zależności od potrzeb używa 
dotyk wibracji ognia, wody, wiatru, kamie-
ni, roślin, zwierząt i ludzi.
To jedyne w swoim rodzaju doznanie - 
spotkanie z samym sobą i drugim człowie-
kiem. Każdy masaż jest inny, dobrany do 
twojego nastroju i energii. Pozwoli ci cał-
kowicie się odprężyć i prawdziwie poczuć 
ducha Hawajów.

energetyczny masaż czakr głowy
To masaż punktów energetycznych tak 
zwanych czakr w obrębie szyi i głowy. 
Dzięki temu nasza negatywna energia 
zamienia się w pozytywną, a jej prze-
pływ jest odblokowany. Po masażu po-
czujesz się zrelaksowana/y a pozytywna 
energia pomoże ci lepiej poradzić sobie 
ze stresem.

 v Ewelina Kościelny

Letnia PromocJa 
reLaX SPa
Zapraszamy na wyjątkową promocję 
naszych masaży SPA.
Wszystkie masaże z obszaru Ajurwedy oraz masaży 
Hawajskich z 20% zniżką tylko w dniach od 18 lipca do 2 
sierpnia. W propozycjach wszystkie masaże hawajskie 
opisane w tym artykule. Masaże ajurwedyjskie jak 
Udvartana – intensywny masaż oczyszczająco - 
antycelullitowy, Abhyanga - masaż relaksacyjny 
całego ciała na bazie indyjskich olejów, Netra Vasti – 
zabieg oczyszczania oka ciepłym masłem klarowanym 
oraz Kati Vasti - masaż kręgosłupa z wykorzystaniem 
rozgrzanego oleju.

ROYAL VELVET

Kontakt: Małgorzata Poznańska tel. 696-052-702

Biuro Niezależnego Konsultanta w Krzeszowicach 
ul. Legionów Polskich 1 (budynek TP), I piętro

• Poniedziałek 10.00 - 14.00 •
• Wtorek i czwartek 12.00 - 18.00 • Środa i piątek  15.00- 17.00 •

(odbiór kosmetyków zamówionych z odbiorem do BR w OLKUSZ-2)

 Biuro Regionalne Oriflame w Olkuszu ul. Biema 5b
Poniedziałek 15.00 – 18.00 • Środa 12.00- 18.00 (dostawa kosmetyków) 

• Piątek 12.00 – 18.00

Możesz zarejestrować się na stronie www.twoje-ori.olkusz.pl 
i mieć dostęp do dodatkowych promocji oraz zakupów bez marży.

Będziesz mieć też możliwość dodatkowych zarobków.

Dzień dobry !!!
Dzisiaj coś dla kobiet będących w eleganckim wieku. Po 40 roku życia włókna kolage-
nowe w skórze ulegają osłabieniu. Skóra nie jest w stanie zregenerować się tak szybko 
jak wcześniej i oznaki starzenia stają się coraz bardziej widoczne.
Naukowcy ORIFLAME po 8 latach badań odkryli spektakularny sekret WYCIĄGU Z 
CZARNEGO IRYSA, który zastosowali w serii ROYAL VELVET.
Irys wzmacnia strukturę odpowiedzialną za jędrność skóry, zwalcza procesy starzenia 
się cery i pomaga na dłużej zachować młodzieńczy wygląd.
W skład serii wchodzą:
- mleczko i tonik,
- krem na dzień, noc i pod oczy,
- serum liftingujęce,
- peeling enzymatyczny.
Stosując całą serię szybko 
zobaczymy poprawę naszej skóry.
KAŻDA OSOBA ODWIEDZAJĄCA NASZE 
BIURA MOŻE BEZPŁATNIE ZBADAĆ CERĘ I OTRZYMAĆ PRÓBKI KREMU GRATIS !!! 

„PerfectSlim” Doradztwo Dietetyczne
Krzeszowice, ul. Legionów Polskich 1, (Pasaż TP – I Piętro)

ZAPRASZAMY DO GABINETU DIETETYCZNEGO

Zadzwoń i już dziś umów się na wizytę!!! tel. 733-030-663

Przygotuj szafę na mniejsze ubrania, 
My zajmiemy się resztą:
• Terapia nadwagi i otyłości
• Terapia niedowagi
• Żywienie w chorobach
• Żywienie dzieci i młodzieży
• Dieta podczas ciąży i karmienia
• Żywienie sportowców

Cennik usług dietetycznych
Konsultacja dietetyczna jednorazowa – 60 zł

Opieka dietetyka długotrwała (3 spotkania) – 130 zł
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tel. 501 807 311tel. 501 807 311
www.ubezpieczeniakrzeszowice.pl

32-065 Krzeszowice
ul. H. Sienkiewicza 2
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Mapy do celów projektowych
w skali 1:500
Tyczenie budynków
Obsługa budowy
Inwentaryzacje powykonawcze:
     budynków, wody, kanalizacji,
     gazu, energii NN
Dokumentacja do celów prawnych

Po raz kolejny - zasłużonym dla gminy i swoich miejscowości wręczono honorowe  
nagrody „Wielka Wieś - Mała Ojczyzna”. W kategorii tej nominowani byli: Boże-
na i Henryk Nowakowscy z Bębła, Roman Leśniak z Będkowic, Dariusz Wolak 
z Białego Kościoła, Tadeusz Jędrzejowski z Czajowic, Maria Zabiegaj z Giebułto-
wa, Krzysztof Grudzień z Modlnicy, Józef Szumiec z Modlniczki oraz Zofia Hojda 
z Wielkiej Wsi. Spośród nominowanych kapituła nagrody wyróżniła w tym roku p. 
Marię Zabiegaj.
Kolejną kategorią w której tym razem nagrodzona została Pani Małgorzata Osta-
szewska z Prądnika Korzkiewskiego była nagroda „Wielkie Serce”. Nominowany-
mi byli zespół Będkowianie z Będkowic, Czesław Mirek z Bębła, Józef  Zabiegaj 
z Giebułtowa, Magdalena Chaszczyńska z Modlniczki, Paweł Babraj z Prądnika 
Korzkiewskiego, Tomasz Rosa z Szyc oraz Bogdan Stochalski i Teresa Stochalska 
z Wielkiej Wsi.
Wśród przedsiębiorców wyróżnionych nagrodą „Wielki i Przedsiębiorczy” znalazły 
się dwie firmy: Hotel Margerita – Państwo Małgorzata i Piotr Szumiec oraz Jeronimo 
Martins Polska - właściciel sieci handlowej Biedronka.
Tegoroczny tytuł „Przyjaciela Gminy” otrzymali pani Iwona Korzeniak z Małopol-
skiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych oraz pan płk Józef Stankiewicz.
Podczas gali wójt Wójtowicz wręczył również nagrodę specjalną pani Barbarze Sto-
chalskiej za całokształt pracy w dziedzinie propagowania kultury i edukacji.
Wręczaniu nagród towarzyszyła muzyka w wykonaniu laureatek licznych konkur-
sów, wokalistek GOKiS: Katarzyny Skrzyniowskiej, Justyny Windys oraz Alicji Zie-
lonki przygotowanych przez p. Jarosława Janeckiego.
Późnym sobotnim popołudniem, kolejnego już dnia obchodów Dni Gminy, licz-
nie zebrana publiczność oczekiwała na gwiazdę tegorocznego święta gminy, którą 
w tym roku był zespół PECTUS. Bracia Szczepanik: Tomasz, Mateusz, Marek i Ma-
ciej skradli serca publiczności już po pierwszych taktach granej przez siebie muzyki. 
Wspaniały kontakt z publicznością widoczny był nie tylko w trakcie koncertu, ale 
również w czasie poświęconym dla „paparazzi” oraz na rozdawanie autografów. Tuż 
po koncercie zespół na swoim profilu facebookowym umieścił post: „Dziękujemy 
za wspólne zdjęcie widzom koncertu w podkrakowskiej Modlniczce. Zaskoczyliście 
nas swoją energią” - wygląda na to że naszym gwiazdom również się podobało – jest 
nam z tego powodu bardzo miło.
Do koncertu nastrajał nas pokaz fakira, któremu nie straszny był ogień, kawałki szkła, 
maczety a nawet wąż pyton. Okazało się, że nasi mieszkańcy również wyzbyli się 
strachu przed groźnie wyglądającym pytonem, decydując się na bezpośredni kontakt. 
Dla jednego ze śmiałków wąż przez dłuższy moment stał się pięknym szalem.
Dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz ptaków drapieżnych w wykonaniu ho-
dowców z Chełmu Śląskiego. Wielu z słuchaczy zdawało się być zaskoczonymi wsłu-
chując się w opowieści sokolników o tych pięknych ptakach.
O muzyczną oprawę wieczoru zadbał zespół Preizol Band blues&rock oraz zespół 
wokalistek prowadzony przy naszym ośrodku GOKiS przez Jarosława Janeckiego.
Na zakończenie długiego wieczoru organizatorzy zadbali o pokaz sztucznych ogni 
i zabawę z DJ.
Niedzielne obchody rozpoczęły się tuż po 15.00 pierwszą z konkurencji konkursu 
„Kobiety kontra mężczyźni – czyli kto rządzi w gminie Wieka Wieś?”. Mamy wra-

żenie, że wynik naprawdę zaciętej rywalizacji nikogo nie zdziwił – zwyciężyła gru-
pa kobiet! Panowie, jak przystało na prawdziwych gentlemanów, złożyli gratulacje 
swoim przeciwniczkom, sugerując tym samym, że celowo sprawili, aby zwycięstwo 
przypadło płci pięknej. Nagrody, które zostały wręczone uczestnikom konkursu 
przez pana Józefa Kruka - przedsiębiorcę z Modlniczki, Monikę Księżyc – dyrektor 
Krakowskiego Banku Spółdzielczego oraz wójta Tadeusza Wójtowicza były równo-
rzędne dla obu grup. Morał z tego taki, że walka o podium była tylko iluzoryczna, 
bo przecież wiemy, że każdy wie „kto rządzi”. Bardzo dziękujemy  uczestnikom za 
wspaniałą zabawę.
Po zakończeniu konkursu, na scenie zajęły miejsce nasze gminne zespoły: Tomaszo-
wianie, Modlniczanki oraz Będkowianie.  W wykonaniu zespołu z Tomaszowic zo-
baczyliśmy modę z lat 70. Oglądaliśmy: bananowe spódnice z krempliny, kwieciste 
spodnie rozszerzane ku dołowi, buty na wysokich koturnach, chusteczki i kapelusze 
na głowach pań, złote łańcuchy na szyi mężczyzn i wiele innych ciekawych strojów, 
w których dziś na ulicy trudno kogoś spotkać. Modlniczanki w humorystycznym sty-
lu pokazały jak wesołe może być życie staruszków, którzy mimo upływu lat potrafią 
„żyć pełnią życia”. Z zespołem Będkowianie wystąpił „prawdziwy” Elvis Presley. 
Będkowianki, śpiewając i tańcząc w oryginalnych strojach wspaniale wprowadzały 
w klimaty tamtych lat.
Dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz zabytkowych samochodów oraz praw-
dziwego helikoptera, który w trakcie imprezy wylądował w samym centrum boiska.
Miłośnicy ptaków mogli podziwiać piękne gołębie, których wystawą - wraz z trofe-
ami, dyplomami okazów – przygotował Pan Bogusław Mirek z Czajowic. W trakcie 
imprezy wiele można było dowiedzieć się od hodowców na temat zwyczajów tych 
ptaków. Późnym   popołudniem gołębie zostały wypuszczone z klatek aby mogły 
czekać na przybycie swoich panów w domu.
Miłośnicy sportu podziwiali pokaz akrobatyki w wykonaniu PMOS Chrzanów. 
Wśród sportowców  mieliśmy okazję oglądać m.in. Michała Kosowskiego, który 
w Mistrzostwach Świata w konkurencji skoki akrobatyczne na ścieżce zajął 6 miej-
sce.
Wiele emocji wzbudziła grupa dziewczynek prezentująca „misiowy” taniec i pokaz 
aerobiku. Grupa została przygotowana przez panią Wiolettę Handzel, która w ciągu 
roku szkolnego pracuje z dziewczynkami w ramach zajęć pozalekcyjnych GOKiS. 
Dziewczynki przed dłuższą wakacyjną przerwą pokazały efekty całorocznej ciężkiej 
pracy.
Na scenie XI Dni Gminy Wielka Wieś wsłuchiwaliśmy się w rytmy orkiestry dętej 
GOKiS, która zaserwowała publiczności ogromną dawkę energii. Tuż po koncercie 
orkiestry na scenie pojawiło się dwóch przystojnych panów – Talking Brothers  - śpie-
wających covery kultowego zespołu Modern Talking.
Obchody Dni Gminy zakończyliśmy zabawa taneczną z zespołem NOVA BAND.
Wszystkim mieszkańcom i przybyłym gościom dziękujemy za wspólne świętowanie 
z nami XI Dni Gminy Wielka Wieś. Zapraszamy za rok!
Sponsorami tegorocznych Dni Gminy Wielka Wieś byli:
• Gminny Zakład Komunalny w Wielkiej Wsi – prezes Marek Krasowski
• Krakowski Bak Spółdzielczy oddz. w Wielkiej Wsi – dyrektor Monika Księżyc
• J.A. Gąska sp.j. Części do maszyn rolniczych – Jacek, Aleksander Gąska

• Firma KRUK Usługi Kamieniarskie – Józef, Krystyna Kruk
• Firma TOMAR – rowery górskie i miejskie – Tomasz Broda
• Pizzeria MATRIX z Białego Kościoła – Katarzyna, Bogdan Żołnierek
• FIRMA ALMET – Zdzisław Wawro
• NICO sp. z o.o. – Bogdan Suder, Adam Piekara
• Cukiernia Stochalscy w Wielkiej Wsi – Zbigniew Stochalski
• Sklep Lewiatan w Bęble – Alicja, Krzysztof Stryjak
• Sklep Lewiatan w Wielkiej Wsi – Teresa Stochalska, Bogusław Stochalski
• Księgarnia Matras
• Firma Eltech – profesjonalne narzędzia
• Salon Fryzjerski Urszula Lorenc,
• Salon Kosmetyczny INFINITY w Wielkiej Wsi
• Gospodarstwo Agroturystyczne  „We młynie”  – Elżbieta Woźniczka
• Patronaty:
• Wójt Gminy Wielka Wieś – Tadeusz Wójtowicz
• Starosta Krakowski – Józef Krzyworzeka
Organizatorzy:
Urząd Gminy Wielka Wieś, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, 
Klub Sportowy Sportowiec Modlniczka, OSP Modlniczka

 v www.wielka-wies.pl    

Xi dni gminy WieLKa Wieś JuŻ Za nami!
Podobnie jak w poprzednich latach tegoroczne - Jedenaste Dni Gminy Wielka Wieś -rozpoczęły się uroczystą inauguracją na hali sportowej w Białym 
Kościele. Wójt Tadeusz Wójtowicz zaprezentował wówczas najważniejsze przedsięwzięcia, osiągnięcia i wydarzenia, które miały miejsce w ciągu ostatniego 
roku, wspominając także o ważnej roli mieszkańców i ich przedstawicieli, zaangażowanych w życie Gminy.
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email: biuro@gwarek-nieruchomosci.pl
www.gwarek-nieruchomosci.pl

Powyższe ogłoszenia nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a dane w nich zawarte mają charakter wyłącznie informacyjny.

Biuro Obrotu Nieruchomościami "Gwarek Nieruchomości" pośredniczy w sprzedaży, kupnie oraz najmie domów, mieszkań, lokali użytkowych, obiektów komercyjnych 
i działek. Współpracujemy z renomowaną firmą doradztwa finansowego - Spółką Dom Kredytowy NOTUS SA, która pomaga naszym Klientom w uzyskaniu korzystnego 
kredytu na sfinansowanie inwestycji, a także wybranymi:  rzeczoznawcami majątkowymi, radcami prawnymi, notariuszami, ubezpieczycielami, architektami, dekoratorami 
wnętrz, geodetami, firmami remontowo-budowlanymi. 

DO SPRZEDANIA 
odreastaurowany, stylowy 
dom 100 m kw. w Pisarach 

k/Krzeszowic, na działce 10 
a. Elewację domu pokrywa 

cegła klinkierowa, w oknach 
piękne okiennice, na 

dachu pasująca do całości 
dachówka. Dom ma 3 

pokoje, z czego jeden jest do 
wykończenia.  

Cena 350 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA  
dom w Brzoskwini, o pow. 157 
m kw., stan surowy zamknięty, 

działka niecałe 9 a. Ściany parteru 
i fundamenty pozostały po 

domu z lat 40-stych, pozostałą 
część domu zbudowano w 2013 
roku. W środku rozprowadzona 

jest instalacja elektryczna, 
wodna, gazowa i kanalizacyjna. 

Dach kryty blachodachówką, 
okna PCV. Cena: 269 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA 
 dom w Dulowej  

(7 km od Krzeszowic,  
7 km od Trzebini),  

o pow. 118 m kw., stan 
surowy z dachem i papą 

bitumiczną, działka 14 a, 
w pobliżu mały strumyk, 

który można wykorzystać np. 
do oczka wodnego.  
Cena 175 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA  
w Krzeszowicach, 

w spokojnej okolicy, 
piękna, foremna działka, 

o przeznaczeniu: 
budownictwo 

jednorodzinne,  
wielkości 48 a. Media 
w drodze przy działce. 

Bardzo atrakcyjna cena: 
230 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA  
zadbany dom o pow. 140 m 
kw. (parter 140 m kw. plus 

taka sama powierzchnia 
na poddaszu - do ew. 

zagospodarowania, plus 
piwnice) położony w spokojnej, 

widokowej okolicy w pobliżu 
Krzeszowic, przy drodze 

asfaltowej. Działka w całości 
ogrodzona, wielkości 17 a.  

Cena 635 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA  
oryginalny „dom z duszą”,  

położony na pograniczu Mnikowa 
i Czułowa, w wyjątkowym otoczeniu 

przyrody. Piękny, 150 m kw. dom 
usytuowany jest na 15 a działce, 

która bezpośrednio graniczy z lasem 
Doliny Mnikowskiej.  

Dom posiada solidną wiatę na dwa 
auta oraz drewniany taras 40 m kw. 

wraz z grillem - kominkiem.  
Cena: 580 tys. PLN.

Do wynajęCia  
lokal 440 m kw. w Jerzmanowicach 
pod działalność typu: przedszkole, 

punkt przedszkolny, żłobek, 
ośrodek zdrowia, ośrodek 
rehabilitacyjny, ośrodek 

terapeutyczny. Lokal jest nowy. 
Zostanie całkowicie wykończony 
w tym roku. Dwa wejścia na dole. 
Instalacja alarmowa, opcjonalnie 
- solary. Teren będzie ogrodzony, 
parking na ok. 15 samochodów; 

działka 8 a.  Cena 8.800 PLn 
netto/m-c.

DO SPRZEDANIA  
widokowa działka budowlana 

27,5 a w Karniowicach, w pięknej 
krajobrazowej okolicy. Szerokość 
działki to ok 30 m. jest możliwość 

podziału na mniejsze działki. 
Media włącznie z kanalizacją 

znajdują się przy osiedlu 
nowych domów - bliźniaków 

w odległości ok 50 m. Stok 
północny, z widokiem na skałki 
i góry karniowskie. Dobra oferta 
dla dewelopera, jak też dla osób 
prywatnych. Cena 430 ty. PLn.

tel. 796-351-499

Biuro obrotu nieruchomościami

DoMy
1. Do sprzedania budowa domu 126 m kw. plus garaż, na działce 8 a w Krzeszowicach w pięknym, 

zacisznym miejscu. Etap prac: pierwsza kondygnacja z wylewkami bez stropu, wszystkie media w 
domu: gaz, woda, prąd w tym siła. Miejsce koło lasku (nikt od tej strony się już nie wybuduje) i koło 
urokliwej rzeczki. Cena 185 tys. PLN.

2. Do sprzedania drewniany dom 110 m kw. na pięknej, widokowej działce 8 a w Czernej. Dom jest w 
stanie surowym z dachem. W środku jest rozprowadzona instalacja elektryczna, środek częściowo 
wykończony płytami regips. Z tarasu można podziwiać piękne widoki na okolicę, jak też na oddalone 
góry. Na całość składa się: przyziemie, parter oraz pierwsze piętro. Dojazd drogą utwardzoną. 
Polecamy dla nietuzinkowych osób, które będą traktowały to miejsce jako oazę spokoju z dala od 
zgiełku i hałasu. Cena: 225 tys. PLN.

3. Do sprzedania dom do remontu w Miękini wielkości 140 m kw. z piwnicą i poddaszem. Dom 
usytuowany jest na działce 10 a. Prąd w domu, kanalizacja i woda w drodze. Jest możliwość zakupu 
działki przylegające do działki z domem: 11 a i 10 a. Dojazd drogą utwardzoną. Spokojna okolica. 
Cena: 140 tys. PLN.

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

5. Do sprzedania przytulny domek, położony w pięknej, spokojnej okolicy Tenczynka. Dom ma ponad 
60 m kw., ale robi wrażenie dużo większego, działka 8 a plus ok. 2 a udziału w drodze. Dom posiada 
dwa pokoje, kuchnię i łazienkę. Poddasze do ewentualnej adaptacji - na np. sypialnie dzieci. W 
salonie znajduje się kominek oraz wyjście na taras. Całość domu bardzo dobrze ocieplona, dach 
kryty blachodachówką. Działka jest w całości ogrodzona, a ogród pięknie zagospodarowany i 
utrzymany. Cena: 318 tys. PLN.

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

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

DZiaŁKi
8. Do sprzedania działka w Woli Filipowskiej, o powierzchni 10 a. Media: gaz i kanalizacja w działce, 

woda i prąd 10 m od działki. Gotowy projekt budowlany na dom jednorodzinny o pow. użytkowej 
100,25 m. kw. Dojazd drogą asfaltową + wewnętrzną utwardzoną (udział) ok. 50 m. W pobliżu 
przystanek autobusowy MPK oraz BUS (150 m). Blisko ośrodek zdrowia (150 m.). Spokojna okolica. 
Działka z rozległym widokiem na okolicę.

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

10. Do sprzedania widokowa, mocno pochylona działka prawie 10 a w Pękowicach gm. Zielonki. Działka 
jest mocno pochylona, istnieje możliwość zniwelowania dużego nachylenia. Media włącznie z 
kanalizacją w drodze. Cena: 170 tys. PLN.

11. Do sprzedania działka rekreacyjna 35 a ze skałą w pięknej okolicy widokowych działek Jerzmanowic. 
Na działce usytuowana jest skała dużych rozmiarów. Dojazd drogą utwardzoną. Piękna wypoczynkowa 
okolica, przez którą przebiega wiele tras turystyczno-wycieczkowych. Cena: 120 tys. PLN.

12. Do sprzedania działka 15 a w Białym Kościele przy głównej drodze Olkusz-Kraków. Działka ma 
szerokość 19 m i długość ponad 70 m. Media: prąd w drodze koło działki, gaz, woda 70 m od działki. 
Dalszy pas to tereny rolne, które również można kupić w cenie 1 tys PLN / ar. Jest możliwość dokupienia 
1 - 2 Ha. Cena: 160 tys. PLN.

13. Do sprzedania działka budowlana 11 a w Jeziorzanach gm. Liszki. Foremna działka o szerokości 24 
m położona w spokojnej okolicy wśród domów o rzadkiej zabudowie, przy wewnętrznej, asfaltowej 
drodze z dala od wału rzeki. Cena: 107 tys. PLN.

14. Do sprzedania działka budowlana w II lini zabudowy położona w Mnikowie gm. Liszki, o powierzchni 
7,8a. Media: woda, prąd i gaz w działce, kanalizacja w drodze wewnętrznej (studzienka). Warunki 
zabudowy WZ na dom jednorodzinny. Dojazd drogą asfaltową + wewnętrzną utwardzoną (udział) ok 
40m. W pobliżu przystanek autobusowy MPK oraz BUS (300m). Spokojna okolica. Działka z rozległym 
widokiem na okolicę. Cena: 87 tys. PLN.

15. Do sprzedania widokowa działka budowlana 19 a. Nadole, gm. Dukla, Beskid Niski. Działka w 
pełni uzbrojona, ogrodzona, zadrzewiona drzewami owocowymi.Droga dojazdowa asfaltowa. Jest 
możliwość dokupienia dodatkowo 4a działki dodatkowej oraz 6a działki rolnej. Cena: 70 tys. PLN.

16. Do sprzedania widokowa działka budowlana 4 a. Nadole, gm. Dukla, Beskid Niski. Działka z widokiem 
na górę Cergową. Droga dojazdowa asfaltowa. Cena: 14,5 tys. PLN.

17. Do sprzedania pięknie położona działka o pow. 8,5 a w Bolechowicach. Położona przy drodze 
asfaltowej, wszystkie media w działce lub przy drodze. Działka jest foremna ok 30 m x ok 28 m. 
Początkowo lekko pochyła, później płaska. W pobliżu ładne, nowe domy. Cena: 179 tys. PLN.

18. Do sprzedania działka o pow. 1,8574 ha. Użytkowanie wieczyste, przeznaczenie – przemysł. Budynek 
magazynowo-usługowy o pow. 1710 m kw. Pozwolenie na budowę hali magazynowo-produkcyjnej 
ponad 9200 m kw. Ogrodzony teren z nawierzchnią betonową. Uzbrojenieterenu - linie: elektryczna, 
wodociągowa, kanalizacyjna sanitarna i opadowa, gazowa i telefoniczna. Działka znajduje się w 
północno-wschodniej części Krakowa.

19. Do sprzedania działka o przeznaczeniu przemysłowym o pow. 2,97 ha. Teren ogrodzony, Uzbrojenie 
terenu: linie: elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna: sanitarna i opadowa, telefoniczna. Stacja trafo 
z możliwością podpięcia. Istnieje możliwość podziału na 3 mniejsze działki. Plan zagospodarowania 
przestrzennego w studium, WZ na istniejącą halę, oznaczone jako: UP/UC/P – tereny o przeważającej 
funkcji usług komercyjnych, publicznych i przemysłu. Działka znajduje się w północno-wschodniej 
części Krakowa.

20. Do sprzedania piękna foremna działka 10 a w Burowie, 3 km od Zabierzowie, 2 km od Balic. Działka 
budowlana przeznaczona pod budownictwo jednorodzinne, całkowicie uzbrojona: prąd na działce, 
woda na działce, gaz przy drodze, kanalizacja na działce. Działka znajduje ssię przy drodze asfaltowej, 
piękna okolica, spokój, cisza. Cena: 215 tys. PLN.

21. Do sprzedania piękna działka pod lasem 11,8 a z drogą w Tenczynku. Działka o pow. 10 a plus udział w 
drodze 1,8 a. Piękna i bardzo spokojna okolica. W otoczeniu nowopowstałe domy. Cena: 123 tys. PLN.

22. Do sprzedania działka o pow. 10 a w Mnikowie w trzeciej linii zabudowy. Działka uzbrojona w gaz, 
woda i prąd przy drodze. Działka foremna ok 30 m szerokości i ok 33 m głębokości. Dwie poprzednie 
działki wynikające z podziału jednej większej działki są już sprzedane. Droga dojazdowa do działki 
wytyczona jest z całości. W poprzednim planie zagospodarowania przestrzennego działka miała 
przeznaczenie budowlane. Na chwilę obecną nie uzyska się warunków zabudowy, trzeba czekać 
max. do dwóch lat na uchwalenie nowego planu zagospodorowania przestrzennego, w którym ta 
działka będzie działką budowlaną. Cena: 59 tys. PLN.

23. Do sprzedania widokowa działka o wielkości 11,2 a w Siedlcu. W otoczeniu działki same nowe domy. 
Dojazd drogą asfaltową, a do samej działki drogą utwardzoną. Udział w drodze. Wszystkie media w 
drodze , przy działce. Są do sprzedania również inne działki w tej okolicy: 23,7 a, 11,5 a, 10 a. Piękna 
spokojna, widokowa okolica. Działki są pochyłe. Cena: 115 tys. PLN.

24. Do sprzedania widokowa działka o wielkości 11,5 a w Siedlcu. W otoczeniu działki same nowe domy. 
Dojazd drogą asfaltową, a do samej działki drogą utwardzoną. Udział w drodze. Wszystkie media w 
drodze , przy działce. Są do sprzedania również inne działki w tej okolicy: 23,7 a, 11,2 a, 10 a. Piękna 
spokojna, widokowa okolica. Działki są pochyłe. Cena: 142 tys. PLN.

25. Do sprzedania widokowa działka o wielkości 10 a w Siedlcu. W otoczeniu działki same nowe domy. 
Dojazd drogą asfaltową, a do samej działki drogą utwardzoną. Udział w drodze. Wszystkie media 
w drodze , przy działce. Są do sprzedania również inne działki w tej okolicy: 23,7 a, 11,2 a, 11,5 a. 
Piękna spokojna, widokowa okolica. Działki są pochyłe. Cena: 85 tys. PLN.

26. Do sprzedania widokowa działka o wielkości 23,7 a w Siedlcu. Działka znajduje się pod lasem, w 
otoczeniu działki same nowe domy. Dojazd drogą asfaltową a do samej działki drogą utwardzoną. 
Udział w drodze. Wszystkie media w drodze, przy działce. Są do sprzedania również inne działki w tej 
okolicy: 10 a, 11,2 a, 11,5 a. Piękna spokojna, widokowa okolica. Działki są pochyłe. Cena: 292 tys. PLN.

27. Do sprzedania w Krzeszowicach, w spokojnej okolicy, piękna, foremna działka, o przeznaczeniu: 
budownictwo jednorodzinne, o wielkości 48a. Media w drodze przy działce. Bardzo atrakcyjna 
cena. Cena: 230 tys. PLN.

28. Działka budowlana położona w Więckowicach gm. Zabierzów, o powierzchni 12 a. Dojazd drogą 
asfaltową, do samej działki służebność na drodze dojazdowej. W pobliżu 50 m znajduje się przystanek 
autobusowy oaz BUS. Media: prąd, wodociąg i kanalizacja w działce, gaz w drodze. Bezproblemowy 
dojazd z Krakowa. Sąsiadująca działka jest również na sprzedaż, budowlana o pow. 8 a. Kształt działki: 
prostokąt 28 m front x 42 m głębokość. Atutem położenia działki, jest sąsiadujący las oraz otwarta 
przestrzeń. Cena: 264 tys. PLN.

29. Działka budowlana położona w Więckowicach gm. Zabierzów, o powierzchni 8 a. Dojazd drogą 
asfaltową, do samej działki służebność na drodze dojazdowej. W pobliżu 50 m znajduje się przystanek 
autobusowy oaz BUS. Media: prąd, wodociąg i kanalizacja w działce, gaz w drodze. Bezproblemowy 
dojazd z Krakowa. Sąsiadująca działka jest również na sprzedaż, budowlana o pow. 12 ar. Kształt 
działki: prostokąt 28 m front x 38 m głębokość. Atutem położenia działki jest sąsiadujący las oraz 
otwarta przestrzeń. Cena: 184 tys. PLN.

30. Działka budowlana w drugiej linii zabudowy, położona w Bolechowicach gm. Zabierzów, o powierzchni 
10 a. Dojazd drogą asfaltową, publiczną. W pobliżu przystanek autobusowy oraz BUS (50m). Media: 
prąd, wodociąg , kanalizacja i gaz w drodze. Kształt działki: prostokąt 27 m front x 35 m głębokość. 
Spokojna okolica, w pobliżu drogi publicznej. Cena: 199 tys. PLN.

31. Do sprzedania działka w Miękini o pow. 10 a. Prąd na działce obok, woda i kanalizacja w drodze. 
Dojazd drogą utwardzoną. Cicha i spokojna okolica. Jest możliwość dokupienia sąsiadującej działki 
o pow. 11 a. Oferujemy pomoc w uzyskaniu kredytu. Cena: 94 tys. PLN.

32. Do sprzedania działka w Miękini o pow. 11 a. Prąd na działce obok, woda i kanalizacja w drodze. 
Dojazd drogą utwardzoną. Cicha i spokojna okolica. Cena: 104 tys. PLN.

33. Do sprzedania działka w I linii zabudowy w Tenczynku, o wielkości 7 a. Na kolejnej działce powstał 
nowy dom. Działka położona jest blisko lasu, jednak niedaleko szkoły, sklepu, przedszkola i przystanku 
bus. Cena: 104 tys. PLN.

34. Do sprzedania działka w Tenczynku 10 a położona w malowniczym i krajobrazowym miejscu, w 
całości ogrodzona. W pobliżu kolejnych zabudowań dostęp do mediów, kanalizacja w drodze. W 
okolicy jest spokój i cisza. Cena: 136 tys. PLN.

35. Do sprzedania działka budowlana w Tenczynku o pow. 7 a. Wszystkie media na działce. Dojazd 
drogą asfaltową. W pobliżu zabudowa domów jednorodzinnych. Jest możliwość dokupienia 
sąsiadujących działek: w sumie 40 a. Spokojna, malownicza okolica. Szczególnie polecam osobom 
ceniącym spokój. Cena: 87 tys. PLN.

36. Do sprzedania działka budowlana w Tenczynku o areale 9 a. Wszystkie media na działce. Dojazd drogą 
asfaltową, a następnie utwardzoną. W pobliżu zabudowa domów jednorodzinnych. Jest możliwość 
dokupienia sąsiadujących działek: w sumie 40 a. Spokojna, malownicza okolica. Szczególnie polecam 
osobom ceniącym spokój. Cena: 107 tys. PLN.

37. Do sprzedania działka budowlana w Tenczynku o pow. 11 a. Wszystkie media na działce. Dojazd drogą 
utwardzoną, działka jest płaska. W pobliżu zabudowa domów jednorodzinnych. Jest możliwość zakupu 
działki o pow. 20 a nawet 40 a. W całości działka jest proporcjonalnie tańsza. Spokojna, malownicza 
okolica. Polecam osobom, które chcą odreagować od codziennych zmagań. Cena: 137 tys. PLN.

38. Do sprzedania działka budowlana w Tenczynku o areale 40 arów. Wszystkie media na działce. 
Zjednej strony droga asfaltowa z drugiej utwardzona, działka jest płaska. W pobliżu zabudowa 
domów jednorodzinnych. Jest wstępny projekt podziału na 4 mniejsze działki: 11 a x 2, 9 a i 7 a. 
W całości działka jest proporcjonalnie tańsza. Spokojna, malownicza okolica. Cena: 415 tys. PLN.

39. Do sprzedania działka przemysłowa 53 a w gm. Kocmyrzów-Luborzyca. Działka położona jest przy 
drodze powiatowej oraz drodze gminnej. Kilka km dalej zaczyna się gm. Zielonki. Działka otoczona 
jest wokół działkami rolnymi. Obszar zabudowy: 28%, dopuszczalna wysokość zabudowania: 9 m. 
Odległość od Krakowa: 10 km. Cena 430 tys. PLN.

. LoKaLE Do wynajęCia:
40. Pomieszczenia biurowe 100 m kw. x 2, lub 200 m kw. w Krzeszowicach o podwyższonym standardzie. 

Lokal składa się z dwóch pięter, na jednym piętrze znajdują się dwa lokale biurowe, aneks kuchenny, 
pomieszczenie socjalne oraz toaleta damska i męska. Ogrzewanie centralne - kocioł zasypowy nowej 
generacji. Lokal wyposażony jest w instalację alarmową. Do wynajęcia są dwa lokale po 100 m kw. 
każdy (parter i piętro) lub całość 200 m kw. Cena netto (dotyczy pow. 100 m kw.). Cena: 1500 PLN/ m-c.

. HALE I OBIEKTY
41. Do wynajęcia hala w Krzeszowicach o wielkości 100 m kw., wysokość 4 m. Może być zamontowana 

brama tej wysokości. Możliwe przeznaczenie: magazynowo-usługowo-produkcyjne. Cena: 1500 / m-c

42. Do sprzedania działka 1,18 ha na której znajduje się 5 hal o przeznaczeniu produkcyjno-magazynowo-
-usługowym. Dwie hale o powierzchni 100 m kw. plus budynki socjalne (jedna posiada kanał), 
jedna hala nadająca się pod mechanikę pojazdową dla ciężarówek (wysokość 6,5 m, wjazd 5 m) 
z kanałem, jedna hala 700m kw oraz jedna hala 350 m kw. (w tej hali do zrobienia jest częściowo 
dach). Całość położona na dużym placu manewrowym, dojazd dla TIR. Cały obiekt jest ogrodzony. 
Cena: 2650 tys. PLN.

43. Do wynajęcia hala w Tenczynku o pow. 160 m kw. Hala jest ładnie wykończona, CO z piecem na 
przepracowany olej (tanie ogrzewanie). Obiekt znajduje się 100 m od głównej drogi prowadzącej do 
Krzeszowic. Jest możliwość wynajęcia dodatkowo hali 265 m kw., która bezpośrednio przylega do 
opisanej hali, tworząc literę „L”. Obie hale mają duże przesuwne bramy wjazdowe. Cena: 3 tys. / m-c.

44. Do wynajęcia hala w Tenczynku o pow. 265 m kw. Hala jest ładnie wykończona, CO z piecem na 
przepracowany olej (tanie ogrzewanie). Obiekt znajduje się 100 m od głównej drogi prowadzącej do 
Krzeszowic. Jest możliwość wynajęcia dodatkowo hali 165 m kw., która bezpośrednio przylega do 
opisanej hali, tworząc literę „L”. Obie hale mają duże przesuwne bramy wjazdowe. Cena: 5 tys. / m-c.

45. Do wynajęcia hala ok. 460 m. kw. w okolicach Krzeszowic. Przed halą znajduje się plac manewrowy 
ok 3 ary. Wysokość hali między podciągami 5,6 m w najwyższym punkcie (między podciągami 
odległość 3 m, dla wstawienia np. maszyny lub urządzenia), stała wysyokość 2,8 m - 3 m. W hali 
znajduje się instalacja CO, piec na miał. Jest możliwość zamontowania okien: 6 szt dł. okna: 2,8 m. 
Brama wjazdowa, wylewki, budulec: płyta FERMBET (płyta - styropian - płyta) oraz pustak MAX. 
Woda oraz prąd hali. Cena: 4,7 tys. / m-c.

46. Do wynajęcia hala ok. 150 m. kw. z placem ok. 14 a na ogrodzonym terenie w Rącznej gm. Liszki. 
Cena: 1,2 tys. / m-c

1. Działka przemysłowa z dojazdem dla TIR, wielkość 25-30 a w podkrakowskich gminach.
2. Dom do wynajęcia do 30 km od Krakowa.
3. Dom do wynajęcia w Tenczynku lub Krzeszowicach z ogrodzoną działką.
4. Mieszkanie do wynajęcia w Krzeszowicach lub okolicy.
5. Mieszkanie do kupna, w Krzeszowicach, na parterze lub pierwszym piętrze w dobrej cenie.
6. Dom do 180 tys. PLN do zamieszkania, najlepiej w Jerzmanowicach lub Wielkiej Wsi.
7. Działka budowlana 1200-1800m2, dojazd drogą asfaltową, media w drodze (w tym kanalizacja), niedaleko przedszkole, szkoła, 

dobra komunikacja do Krakowa lub Katowic.

tel. 796-351-499

AKTUALNIE  POSZUKIWANE:

SZCZEGÓLniE PoLECaMy
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wyDarzenia kulturalne, imprezy, spotkania

chrZanóW

Kino "Sztuka" w Chrzanowie zaprasza
„FranK”

• 25-31.07 godz. 20.00 •
reż.: L. Abrahamson; czas: 95 min.;  gat.: dramat/komedia; prod. Irlandia/Wielka Brytania, 12 lat
Cena biletu: Poniedziałek - Czwartek: 13,00 zł. Piątek - Niedziela: norm. 15,00 zł, ulg. 13,00 zł.

Poniedziałek - Niedziela: 12 zł (bilet rodzinny - min. 5 osób)

 „StraŻnicy gaLaKtyKi” Premiera 2d/3d
• 01-07.08 godz. 14.30 (2D, napisy), 17.15 (3D, dubbing PL), 20.15 (3D, napisy PL) •

• 08-14.08 godz. 17.00 (3D, dubbing PL), 20.00 (3D, napisy PL) •
reż.: J. Gunn, czas: 123 min., gat.: akcja/sci-fi, prod. USA, b/o

Cena biletu 2D: Piątek - Niedziela: norm. 15,00 zł, ulg. 13,00 zł. Poniedziałek - Czwartek: 13,00 zł.
Poniedziałek - Niedziela: 12 zł (bilet rodzinny - min. 5 osób)

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

Kino WaKacyJne:
FeLiX, net i niKa oraZ teoretycZnie moZLiWa KataStroFa

• 07.08. seans o godz. 10.00 •
reż.: W. Skrzynecki, czas: 102 min.; gat.: dla dzieci, przygodowy sci-fi; prod.: Polska; 

Cena biletu: 2 zł.

trZeBinia

Kino "Sokół" w Trzebini zaprasza
Premiera: SamoLoty 2 – duBBing (3d/2d)

• 24.07 - 2D 16:00, 3D 18:00 • 25.07 - 3D 16:00, 2D 18:00 • 27.07 - 2D 15:00, 3D 17:00 •
• 29.07 - 2D 16:00, 3D 18:00 • 30.07 - 3D 16:00, 2D 18:00 • 31.07 - 2D 16:00, 3D 18:00 •

czas: 1 godz., 40 min.; gat.: anim/komedia/przyg., USA
PrZychodZi Facet do LeKarZa – naPiSy

• 26.07 – seans 20:00 • 27.07 – seans 19:30 • 29.07, 30.07, 31.07 – seans 20:00 •
czas: 1 godz., 48 min.; gatunek: komedia, Francja/Belgia

Kino Letnie: muPPety - PoZa PraWem (SeanSe 2d) – duBBing PL 
• 01.08, 05.08, 07.08 – seanse 10:00 i 15:00 • 03.08 – seans 15:00 • 06.08 – seans 12:00 •

czas: 1 godz., 45 min.; gatunek: anim./komedia, USA
6 zł - bilety

Kino Letnie: SariLa (SeanSe 3d) – duBBing PL 
• 01.08, 05.08 – seanse 12:15 • 02.08 – seans 15:00 • 06.08 – seanse 10:00 i 15:00  • 07.08 – seanse 12:00 •

czas: 1 godz., 45 min.; gatunek: anim./komedia, USA 
7 zł - bilety

WieLKa WieśKrZeSZoWice

ZaBierZóW

KochanKowie nie z tej ziemi
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie zaprasza 11 października o godz. 18.00 (sala teatralna 
MOKSiR) na spektakl „Kochankowie nie z tej ziemi” w wykonaniu (m.in. Magdaleny Walach czy Dariusza Starczew-
skiego) kapitalnych aktorów z teatru Bagatela. Bilety w cenie 65 zł parter, 55 zł balkon do nabycia w Informacji 
MOKSiR (32 623 30 86 wew. 53).

wycIeczKA KOŁA PTTK „zIeMIA zABIerzOwsKA” „POzNAJeMy BesKIdy” – BesKId ŻywIecKI
ZAPRASZAMY CZŁONKÓW PTTK ORAZ WSZYSTKICH CHĘTNYCH NA WYCIECZKĘ KOŁA PTTK „ZIEMIA ZABIERZOWSKA”  

„poznajemy Beskidy” – BeSkid Żywiecki
Sierpień  /01 -3.08.2014/  piątek- niedziela -  Wycieczka 3 dniowa.

Zgłoszenia na wycieczkę i wszelkie zapytania prosimy kierować na skrzynkę:krzysztofjangajewski@gmail.com (w 
treści prosimy o podanie telefonu kontaktowego) lub telefoniczne 530 01 08 51

Rada sołecka wsi Wierzchowie 
serdecznie zaprasza na zabawę wiejską

„Dla starszego i młoDszego  
- WierzchoWie łączy pokolenia”

zaczynamy 26 lipca o godz. 18:00  
w centrum Wierzchowia

w programie:
- skecze i piosenki  

w wykonaniu mieszkańców Wierzchowia - 
 - zespół Giebułtowianki -

- zabawa taneczna - zespół Exotic -
Hasło przewodnie imprezy: 

dobrze na Bęble, dobrze w zelkowie,  
a dzisiaj się bawi, całe wierzchowie.

Wydarzenie integracyjne w ramach programu  
„Aktywność Lokalna Gminy Wielka Wieś”

 

 

 

 

 

 

16. 07.14 – Jak ukraść księżyc 
18.07.14 – Franklin (+ kolorowanki) 
23.07.14 – Barbie Syrenkolandia 
25.07.14 – Bolek i Lolek (+ kolorowanki) 
30.07.14 – Film o pszczołach 
1.08.14 – Pszczółka Maja (+ kolorowanki) 
6.08.14 – Mój brat niedźwiedź 
8.08.14 – Krecik (+ kolorowanki) 
13.08.14 – Mikołajek  
20.08.14 – Zaczarowana  
22.08.14 – Koziołek Matołek (+ kolorowanki)  
27.08.14 – Tygrys i przyjaciele  
29.08.14 – Wilk i zając (+ kolorowanki) 
 

ZAPRASZAMY    
do  biblioteki 

 

Wakacje 
na 
filmowo  
 

16 lipca – 29 sierpnia 2014 r. 
godz. 11.00-12.30 
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"Gwarek Małopolski" jest kolportowany na obszarze gmin: Jerzmanowice-Przeginia, Krzeszowice, Liszki, Wielka Wieś i Zabierzów. W miejscowościach: Czubrowice, Gotkowice, Jerzmanowice, Łazy, Na Księżym 
Polu, Pod Skałą, Przeginia, Racławice, Sąspów, Szklary (Gmina Jerzmanowice-Przeginia), Czerna, Dębnik, Dubie, Filipowice, Frywałd, Krzeszowice, Miękinia, Nowa Góra, Nowa Góra – Łany, Nawojowa 
Góra, Ostrężnica, Paczółtowice, Rudno, Sanka, Siedlec, Tenczynek, Wola Filipowska, Zalas, Żary (Gmina Krzeszowice), Baczyn, Budzyń, Cholerzyn, Chrosna, Czułów, Jeziorzany, Kaszów, 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, w nakładzie 17.000 egzemplarzy.
"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.

K-SYSTEM

tel. 503-01-07-03
FAX 12 282 11 93

okna PCV DRUTEX
drewno budowlane, schody,

boazeria, listwy wykończeniowe,
drzwi drewniane

ul. Bandurskiego 5, 32-065 Krzeszowice

Mercedes W110 - „Twoje auto do Ślubu”

PieSKi SZuKaJĄ domu

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

Fundacja Dar Serca poszukuje kochającego domu dla suczki o imieniu Sonia. Jest młoda - ma 
ok. roku-półtora. Suczka bardzo lgnie do człowieka, jest miła i przytulasta. Umie chodzić na 
smyczy. Mieszka w kojcu z drugą suczką, z którą się zaprzyjaźniła. Jest pogodna i ma masę 
energii, uwielbia spędzać czas z człowiekiem. Będzie wspaniałym psem dla aktywnych opie-
kunów, świetnie sprawdzi się w sporcie.
Sonia została odrobaczona, odpchlona, zaszczepiona. Jest także wysterylizowana i zaczipowana. 
Ma książeczkę zdrowia.
Warunkiem adopcji jest podpisanie umowy adopcyjnej. Kontakt: 882 180 526  

Fundacja Dar Serca poszukuje kochającego odpowiedzialnego domu do młodego psa Gonzo.
Gonzo ma ok. 2-3 lat. Jest radosny, energiczny, przyjazny i zawsze skłonny do zabawy zarówno 
z człowiekiem jak i innymi psami.
Umie chodzić na smyczy, lubi ruch i spacery. Uwielbia oglądać telewizor :) Bardzo przyjazny 
w stosunku do innych psów.
To miły serdeczny psiak, który może zostać dla kogoś przyjacielem na długie lata.
Gonzo został odpchlony, odrobaczony, zaszczepiony, wykastrowany i zaczipowany.
Warunkiem adopcji jest podpisanie umowy adopcyjnej. Kontakt: 882 180 526 

gonZo

Sonia

Po raz kolejny - zasłużonym 
dla gminy Najlepszym gminom 
od kilkunastu lat wręczamy 
dyplomy. Jednak uznaliśmy, 
że zwycięzcy rankingu dziesię-
ciolecia powinni być specjalnie 
wyróżnieni - zaznaczył Paweł 
Jabłoński, zastępca Redaktora 
Naczelnego „Rzeczpospoli-
tej”. Ranking Samorządów jest 
prestiżowym, ogólnopolskim 
plebiscytem, którego celem 
jest wskazanie najlepiej zarzą-
dzanych miast i gmin w Polsce. 
Nagradzane są te samorządy, 
które najlepiej dbają o rozwój 
i podniesienie jakości życia 
swoich mieszkańców, zgodnie 
z regułami odpowiedzialności 
i bezpieczeństwa finansowego. 
Wysoka pozycja w rankingu, 
którą od wielu lat uzyskuje 
gmina Zabierzów, to bez wąt-
pienia powód do dumy. 
Tegoroczna nagroda- Najlep-
sza Gmina X-lecia w Polsce, 
jest potwierdzeniem bardzo 
dobrego zarządzania oraz cią-
głego zrównoważonego rozwo-
ju gminy Zabierzów. Warto za-
znaczyć, że w ciągu ostatnich 
lat, dochód gminy w przeli-

czeniu na jednego mieszkańca 
wzrósł o ponad 130 procent.
Do składu Kapituły Rankingu 
powoływani są przedstawicie-
le instytucji i środowisk od lat 
współpracujących z samorzą-
dami, a wśród m.in.: prof. Je-
rzy Buzek – Przewodniczący 
Kapituły, Były Premier RP, 
poseł Parlamentu Europej-
skiego i jego przewodniczący 
w latach 2009-2012, Zygmunt 
Berdychowski – Przewodni-
czący Rady Programowej Fo-
rum Ekonomicznego w Kryni-
cy, Anna Cieślak-Wróblewska 
– dziennikarka działu eko-
nomicznego Rzeczpospolitej, 
specjalizująca się w tematyce 
samorządowej, Piotr Galas – 
Dyrektor Departamentu Klien-
ta Sektora Publicznego PKO 
Bank Polski, Adam Kowalew-
ski – prezes rady nadzorczej 
Fundacji Rozwoju Demokracji 
Lokalnej, Hanna Majszczyk 
– Podsekretarz Stanu w Mini-
sterstwie Finansów, Andrzej 
Porawski – Dyrektor Biura 
Związku Miast Polskich, Je-
rzy Stępień – prawnik, sena-
tor (1989-1993) przewodniczył 

Komisji Samorządu Teryto-
rialnego Senatu, były prezes 
Trybunału Konstytucyjnego, 
Stanisław Sudak – Zastępca 
Dyrektora Departamentu Ko-
ordynacji Strategii i Polityki 

Rozwoju w Ministerstwie In-
frastruktury i Rozwoju, Paweł 
Tomczak – dyrektor Biura 
Związku Gmin Wiejskich RP.

 v Tekst i foto: W. Wojtaszek

gmina ZaBierZóW - naJLePSZy SamorZĄd  
X-Lecia W ranKingu SamorZĄdóW rZecZPoSPoLiteJ
W dniu 15 lipca 2014. w Sali Konferencyjnej Ufficio Primo w Warszawie, odbyła się jubileuszowa gala 
Rankingu Samorządów Rzeczpospolitej. Z tej okazji, postanowiono wyróżnić najlepsze gminy i mia-
sta ostatniego dziesięciolecia. Najlepszą gminą X-lecia w Polsce została gmina Zabierzów, a Wójt 
Gminy Zabierzów Elżbieta Burtan odebrała z rąk posła Parlamentu Europejskiego prof.  Jerzego 
Buzka specjalne wyróżnienie.

F.H. "BUD-ROL"

ul. Bandurskiego 5, 32-065 Krzeszowice
tel. 12/282-21-07

wyroby HUTNICZE
profile, kątowniki, ceowniki,

teowniki, blachy, pręty,
płaskowniki, rury

oraz MATERIAŁY BUDOWLANE
TRANSPORT

KompraBIURO RACHUNKOWE

ul. K. K. Wielkiego 29, 32-300 Olkusz , tel. 32 754 56 70

Zakres działalności:
• Podatkowa księga
   przychodów i rozchodów
• Ryczałt 
• Rejestry VAT
• ZUS
• Sprawy pracownicze 
• Szkolenia BHP przez firmę
   z uprawnieniami

• Przekształcenia formy
   prawnej przedsiębiorstw
• Zeznania roczne
• Zwrot VAT
   na materiały budowlane

Dojazd do Klienta
wliczony w cenę usług

Świadczymy
nasze usługi

od 21 lat! W dniu 24 maja br. w wyniku gwałtownej nawałnicy i burzy zerwany 
został dach i zburzone zostały mury szczytowe budynku mieszkalnego 
Państwa Zajega w Racławicach. Straty materialne są ogromne – 
Państwo Zajega sami nie będą w stanie naprawić szkód wyrządzonych 
przez szalejący żywioł.
Dlatego też Gmina Jerzmanowice-Przeginia uruchomiła konto 
pomocnicze przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, na które 
można wpłacać środki na rzecz poszkodowanych.

Apelujemy o pomoc dla Państwa Zajega – wpłaty na konto nr 
73 8589 0006 0150 0450 0316 0006 

koniecznie z dopiskiem "pomoc dla rodziny Zajega"
www.jerzmanowice-przeginia.pl

Apelujemy o pomoc rodzinie w Racławicach!
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POSZUKUJĘ 
DO WYNAJĘCIA

domu 
w Krzeszowicach 

lub okolicy
Tel. 796 – 351 – 499

Zapraszamy:
Krzeszowice, ul. K. Wyki 3 

  12 258 98 13

PożycZKa gotóWKoWa

Nowa gwarancja najniższej raty w alior Banku działa nie tylko 
dziś, ale przez cały okres pożyczki. żadna oferta, żadnego banku, 
w żadnym momencie jej nie przebije.

Szczegóły w placówkach i na www.aliorbank.pl.  
Przykład reprezentatywny. całkowita kwota pożyczki (bez kredytowanych kosztów): 19 300 zł, liczba 
rat: 59, oprocentowanie nominalne: 12,7%, składka na ubezpieczenie na życie: 4 369,81 zł, opłata 
przygotowawcza: 606,90 zł (2,5%), kwota odsetek: 8 493,90 zł, RRSo: 26,26%, rata: 555,44 zł, całkowity 
koszt: 13 470,60 zł. ostateczne warunki kredytowania zależą od wiarygodności kredytowej Klienta, daty 
wypłaty pożyczki oraz daty płatności pierwszej raty. Informacja handlowa wg stanu na 1.06.2014 r.

NA STRAŻY NAJNIŻSZYCH RAT  
PRZEZ caŁy oKRES PożycZKI

resTAurAcJA sPHINX w c.H. 
Futura park zaprasza

Sphinx dysponuje salą konsumpcyjną o powierzchni ok. 150 metrów kwa-
dratowych. Dla gości przygotowano blisko 65 miejsc siedzących. Urządzono 
też kącik dla dzieci. Wiosną przy restauracji powstał ogródek. Restauracja 
Sphinx w centrum handlowym Futura Park Kraków jest otwarta od ponie-
działku do soboty w godzinach 10.00-21.00, a w niedzielę od 10.00 do 20.00.
Klienci Futura Park Kraków 
mogą wybrać wiele smacz-
nych dań znajdujących się 
w menu nowej restauracji. Nie 
zabraknie kultowej potrawy 
Sphinxa, jaką jest popular-
na shoarma. Ponadto można 
skorzystać z szerokiej oferty 
steków, makaronów, ryb, sałat, 
a także przekąsek i deserów. 
W restauracji, podobnie jak 
w pozostałych restauracjach 
Sphinx, obowiązują atrakcyjne 
promocje, w tym Happy Hours.

Wyst rój  loka-
lu, dobry dojazd 
z okol icznych 
m i e j s c owo ś c i , 
zachęca klientów 
do organizacji 
p r z y j ę ć  oko -
l icznościowych 
i spotkań bizneso-
wych, które - jak 
zapewnia manager lokalu, pan 
Marcin Bańdura - zostaną zor-
ganizowane na najwyższym 
poziomie.

Telefon do lokalu:  
725-100-171; 665-858-019
email: 187.krakow@sfinks.pl 

SPRZEDAŻ CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH

Bio Complex jest autoryzowanym dealerem marek Zetor, Ursus, Kioti, Metalfach, UNIA Group, 
Farmer. Oferujemy ciągniki, urządzenia i maszyny rolnicze.

U nas również znajdziecie Państwo ofertę dotyczącą doradztwa w zakresie funduszy i dotacji                             
z programów Unii Europejskiej. Doradzamy jak trafnie dobrać produkt do indywidualnych potrzeb 

klientów.

Firma powstała w 2004 roku. W ciągu swojej działalności wprowadziła na rynek ponad 
3000 maszyn i urządzeń, oferując rozwiązania dostosowane do potrzeb nowoczes-

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

tel. 512 447 343; tel./fax (32) 646 77 5832-300 Olkusz, ul. Przemysłowa 14


