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SALON MEBLOWY

Nawojowa Góra, ul. Krakowska 109

• meble
• materace
• łóżka
• sofy
• wypoczynki

SPRZEDAŻ RATALNA
pn. - pt. 10 00 - 18 00              sob 10 00 - 13 00
 504 855 100

• narożniki
• krzesła
• stoły
• dekoracje 

1000 m2 ekspozycji

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

• SPRZEDAŻ • SKUP • 
tel. 662 660 373

TANIO, PROFESJONALNIE, SZYBKOTANIO, PROFESJONALNIE, SZYBKO

tel. 696 425 217, 606 66 36 76tel. 696 425 217, 606 66 36 76

PROJEKTY PRZYŁĄCZY
WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH
sieci zewnętrzne wod-kan • systemy ciśnieniowe

PROJEKTY PRZYŁĄCZY
WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH
sieci zewnętrzne wod-kan • systemy ciśnieniowe

Usługi Motoryzacyjne Wojciech Grzybacz
Nawojowa Góra, ul. Nawoja 48

Usługi Motoryzacyjne Wojciech Grzybacz
Nawojowa Góra, ul. Nawoja 48

WULKANIZACJA
Wymiana, sprzedaż opon

Wyważanie kół
Prostowanie felg

ATRAKCYJNE CENYtel. 503-024-440

Wspaniałych i pełnych radości
świąt Bożego Narodzenia,

a w Nowym Roku pasma sukcesów
i spełnienia wszystkich marzeń

oraz planów
życzy firma Vładex z Liszek

Dziękujemy za Wasze zaufanie

Wspaniałych i pełnych radości
świąt Bożego Narodzenia,

a w Nowym Roku pasma sukcesów
i spełnienia wszystkich marzeń

oraz planów
życzy firma Vładex z Liszek

Dziękujemy za Wasze zaufanie

Liszki 358, tel. 605 240 728, 605 247 158
biuro@vladex.pl • www.vladex.pl

Liszki 552
Tel. 12 280 60 90, 660 797 805    biuro@materialowka.pl

MIESZALNIE FARB I TYNKÓW BOLIX oraz KNAUF
otwarte:
pn - pt 600 - 1800

Sobota 600 - 1300

Profile, płyty gipsowe i OSB, kleje, fugi, zaprawy, gipsy, wełna, styropian, tynki, farby, lakiery, artykuły elektryczne 

Naszym Klientom, Kontrahentom i Współpracownikom

składamy najserdeczniejsze życzenia radosnych, pięknych, 

rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia oraz sukcesów 

i wszelkiej pomyślności w nadchodzącym 2017 roku

droga na Kaszów droga na Kraków

Wszystkim naszym Czytelnikom,  
Klientom i Współpracownikom

składamy najserdeczniejsze życzenia
magicznych chwil spędzonych z rodziną  

przy Wigilijnym stole, ciepła,  
harmonii i odpoczynku,

a w nadchodzącym roku - zdrowia, spełnienia 
marzeń, powodzenia w realizacji wszelkich pla-
nów oraz wyłącznie dobrych, słonecznych dni...

Ze świątecznymi pozdrowieniami
Redakcja

A w ten szczególny nastrój Świąt Bożego Narodzenia  
niech wprowadzi nas piękna i klimatyczna poezja  

Marty Dąbkowskiej. Zapraszamy na str. 11

KOTŁY
PIECE C.O.

PRODUCENT TRACZ

Osiek 34, tel. 32 642 73 97

www.kotlyosiek.pl

1 m - 1650 zł
1,2 m - 1800 zł
1,4 m - 2050 zł
1,7 m - 2200 zł

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

blacha 6 mm,
atest,

gwarancja

KOCIOŁ DWUPALENISKOWY
Z PODAJNIKIEM

1,8 m - 6400 zł 2,5 m - 6700 zł
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Podczas spotkania ośmioro 
najbliższych przyjaciół Mar-
ty czytało, wybrane przez 
siebie wiersze, z jej trzech 
tomików: Mam na sobą Nie-
bo, Nie Wiemy i Mój Zeszyt. 
Wyjątkowym momentem na 
spotkaniu, było odtworzenie 
nagrania z wierszem, czyta-
nym przez przyjaciółkę Mar-
ty Paulinie, która nie mogła 
być osobiście.
Pomiędzy odczytywaną po-
ezją, grupa znajomych umi-
lała czas muzyką, grając na 
skrzypcach i wiolonczelach.
Prowadzące spotkanie Ala 
i Emilka, przygotowały także 
dla czytających wiersze quiz 
o  Marcie, co sprawiło że at-
mosfera była bardzo radosna. 
Na koniec autorka, mimo 
dużych problemów z mową, 
sama przeczytała wiersz, na-
pisany w podziękowaniu swo-
im przyjaciołom.
Dla Marty był to jedno z naj-
piękniejszych spotkań po-
etyckich, jakie miała. Moż-
liwość usłyszenia własnych 
wierszy w interpretacji osób 
jej najbliższych było dla niej 
niezwykłym i  wzruszającym 
przeżyciem, które na długo 
pozostanie w jej pamięci.

PRZYJACIELE CZYTAJĄ POEZJĘ MARTY
27 listopada, w chłodną jesienną niedzielę spełniło się z jedno marzeń krzeszowickiej poetki 
Marty Dąbkowskiej. W krakowskim klubie ’’Alpha’’ odbyło się spotkanie poetyckie, na którym 
wiersze Marty czytali jej przyjaciele. To niezwykle wydarzenie zorganizowały dwie przyjaciółki 
autorki Alicja i Emilia Wilmańskie, którym młoda poetka zwierzyła się ze swojego marzenia.

DAR NAJCENNIEJSZY  
Moim Przyjaciołom 

Na co 
najpiękniejsze korale 
nieustannie czas nawleka -

Czego 
pozostaje się trzymać 
gdy pod stopami strome urwisko  
lub rwąca rzeka - 

Na czym 
pomiędzy najdalszymi brzegami 
most wisi nielogicznie –

Co lśni 
w najbledszych słońca promieniach 
tak ślicznie -

Po czym 
wychodzi radość 
z najciemniejszego kąta –

- To niewidzialna nitka 
którą dobry Bóg
między ludźmi zaplątał

- By jedna droga 
mogła spotkać się 
z drogą inną

Bóg 
rozwinął nić 
niewidzialną  lecz silną 
 
I zawijając 
jej początek 
o palec najwiotszy 

Dał ludziom 
przyjaźni dar 
najcenniejszy

Niestety często oficjalne ob-
chody tego święta przechodzą 
bez echa. Zainteresowanie 
Dniem Wolontariusza jest 
dużo mniejsze niż zasługują 
na to jego bohaterowie – Wo-
lontariusze…Aby wzmocnić 
grupy wolontariackie w całym 
kraju utworzyliśmy interak-
tywny PORTAL PRODUK-
CJI DOBRA (www.szkol-
nywolontariat.pl), którego 
częścią jest mapa działających 
formalnych i nieformalnych 
Szkolnych Grup Wolonta-
riackich (SGW) w całej Pol-
sce.
Strona www.szkolnywolonta-
riat.pl ma być miejscem wy-
miany doświadczeń pomiędzy 
grupami wolontariackimi, 
promowania ich działalno-
ści, jak również ma ułatwiać 
nawiązywanie kontaktów 
pomiędzy środowiskiem wo-
lontariuszy. Nasz portal uka-
zywał będzie grupy wolonta-
riuszy z całej Polski oraz ich 
akcje. Każda grupa wolonta-
riacka (lub jej opiekun) może 
zarejestrować się na stronie 
i założyć konto swojej gru-

pie, aby uzupełnić profil koła 
wolontariackiego, dodawać 
materiały, zdjęcia i kontakty. 
Dzięki temu cała Polska bę-
dzie mogła przekonać się jak 
wielu wolontariuszy świadczy 
nieodpłatną pomoc na rzecz 
innych, a same grupy zapre-
zentują swoją działalność 
wszystkim zainteresowanym. 
Korzystając z łatwego wyszu-
kiwania na Mapie Produkcji 
Dobra wolontariusze będą 
mogli znaleźć podobne grupy 
w swojej okolicy i wspólnie 
prowadzić akcje. 
Uruchamiając Portal 5 grud-
nia chcieliśmy podnieść rangę 
Dnia Wolontariusza i spra-
wić by ten dzień zajął waż-
ne miejsce w świadomości 
społecznej. Akcja jest czę-
ścią projektu „Spontanicznie 
w Małopolsce” dofinansowa-
nego ze środków Programu 
Fundusz Inicjatyw Obywa-
telskich. Więcej informacji na 
spontaniczniewmalopolsce.
fam.org.pl i www.szkolnywo-
lontariat.pl 

STOWARZYSZENIE  
MŁODZIEŻY SPONTANICZNEJ 

“ESEMES” 
ul. Sikorskiego 50/7 

66-400 Gorzów Wlkp.

5 GRUDNIA – MIĘDZYNARODOWY 
DZIEŃ WOLONTARIUSZA

5 grudnia w całym kraju obchodziliśmy bardzo ważne święto – Międzynarodowy Dzień 
Wolontariusza. Jest to jedyny taki dzień w roku, który skłania nas do tego by całą swoją 
uwagę skierować na ludzi wykonujących nieodpłatną pracę na rzecz innych i docenić 
ich za wytrwałą produkcję dobra w swoim środowisku. 
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„ŚLUB Z SERCEM” to akcja Hospicjum dla Dzieci „Alma Spei” skierowana do Młodych Par, które pragną w dniu 
swojego ślubu zrobić coś szczególnego dla innych. Jeśli chcecie podarować uśmiech nieuleczalnie chorym dzie-
ciom, poproście gości weselnych, aby zamiast kwiatów przynieśli datek dla naszych podopiecznych. Wolontari-
usz zbierze pieniądze do specjalnej skarbony podczas składania życzeń. Za otrzymane datki kupimy dzieciom 
sprzęt medyczny i rehabilitacyjny, zorganizujemy im urodziny lub fantastyczną wycieczkę. Na pamiątkę tego 
wydarzenia otrzymacie od nas piękne podziękowanie. Niech Wasz ślub to będzie Ślub z sercem!

Kontakt i szczegóły na: www.almespei.pl
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Agnieszka Krawczyk : Siostry
Pierwszy tom nowej sagi „Czary codzienności”
Młoda kobieta, Agata Niemirska chce poznać praw-
dę o swojej przeszłości. Dostaje zawiadomienie
o śmierci matki, której nigdy nie znała. Razem z 
przyrodnią siostrą, Danielą, jedzie więc do Zmysło-
wa, maleńkiego miasteczka w górach, by znaleźć 
odpowiedź na pytania, które dręczyły ją całe życie. 
W Zmysłowie czeka na Agatę dziewięcioletnia dziew-
czynka, Tosia, jej druga przyrodnia siostra, o której 
istnieniu dziewczyna nie miała pojęcia. Kto jest jej 
ojcem? Dlaczego matka ukrywała jego tożsamość? 

Mo Hayder : Wilk 
W lesie nieopodal Litton w Somerset Piechur, oko-
liczny włóczęga, znajduje błąkającego się psa
z przyczepionym do obroży skrawkiem papieru, za-
wierającym mrożący krew w żyłach apel „Pomóżcie 
nam!”. Wzywa inspektora Jacka Caffery, który do-
staje w spadku zarówno psa, jak i dochodzenie. Nie 
ma pojęcia, kogo lub czego szuka, ale zdaje sobie 
sprawę, że to wyścig z czasem… 

Witold Gadowski : Lokal dla awanturnych
Lokal dla awanturnych to pierwsza publicystyczna 
książka Witolda Gadowskiego. Dziennikarz nie lubi 
zbyt wiele mówić, a więc zamieszczone tu teksty są 
krótkie i sążniste. Nie ma w nich mizdrzenia się i owi-
jania w bawełnę. Gadowski jest niezależny i nie do 
kupienia, i takie są też jego teksty.

Antoni Ferdynand Ossendowski :  
Czao-Ra. Opowieść północna

Urzekająca opowieść o przyjaźni między człowiekiem a 
psem, a także o trudach życia ludzi Północy zmagających 
się z surową zimą trwającą tam przez większą część roku. 
Biały szpic Czao-Ra jest odważnym psem łowieckim, który 
wspólnie ze swoim panem Maruszem wędruje przez pięk-
ną, ale i niebezpieczną tajgę skutą lodem i zasypaną śnie-
giem. Pewnego razu Czao-Ra i Marusz spotykają niedź-
wiedzia. W nierównym starciu potężne zwierzę łamię nogę 
myśliwego. Co będzie dalej? Czy odważny pies będzie w 
stanie pomóc swojemu panu? Czy uda im się bezpiecznie 
dotrzeć do domu?

Marco Campanella : Seria: Tupcio Chrupcio
Seria „Tupcio Chrupcio” opowiada o perypetiach 
małej myszki, która poznaje świat i uczy się, jak 
radzić sobie ze sprawami, które spotykają każde 
dziecko w wieku przedszkolnym. Tytułowy Tupcio 
pozwala Twojemu dziecku poczuć, że nie jest 
samo ze swoimi obawami i pomaga zaakcepto-
wać nadchodzące w jego życiu zmiany.

Toni Morrison : Skóra 
Odważna, skłaniająca do refleksji nowa powieść 
amerykańskiej noblistki Toni Morrison. Świadec-
two krzywdy, jaką dorośli wyrządzają dzieciom, 
i obraz tego, jak ta krzywda powraca echem  
w następnych pokoleniach. 

Magdalena Zimny-Louis : Zaginione
Helena dojrzała do decyzji, aby poszukać matki, 
która porzuciła ją w dzieciństwie. Nie ma wspar-
cia w bliskich. Z kilku drobiazgów musi złożyć 
historię przeszłości swojej i kobiety, która ją uro-
dziła. Jeden ze śladów prowadzi ją do Armenii. 
Gdzie doprowadzi ją podróż? Czy ją wzmocni, 
czy zniszczy? Co przyniesie prawda?

Magda Stachula : Idealna
Anita prawie nie wychodzi z domu. Podgląda ludzi 
przez kamery miejskiego monitoringu. To jej okno na 
świat, które pozwala kontrolować wszystko i wszyst-
kich. I zapomnieć o sypiącym się małżeństwie oraz 
dziecku, które bardzo chciałaby mieć. Pewnego dnia 
znajduje w szafie sukienkę, której nie kupiła. Później 
szminkę, która jej nie pasuje. Potem wydarza się coś 
jeszcze… Ktoś wie
o niej wszystko. I powoli realizuje swój plan. Thriller 
psychologiczny, którego nie będziesz mógł odłożyć.

Partner Handlowy OKNOPLAST 

Krzeszowice, 
ul. Kościuszki (obok CPN)

tel. 12 282 36 66     kom. 606 633 791

 W piątek, 18 listopada 2016 r. biblioteka w Krzeszowicach zaprosiła uczniów z klas II Szkoły 
Podstawowej (60 osób) wraz z opiekunami (A. Bednarczyk, A. Cupiał i W. Bartkowska)  na spektakl pod 
tytułem „Miś Ambroży” w wykonaniu aktorów EDU – ARTIS z Krakowa.                             
 Interaktywne spotkanie z Misiem od pierwszych chwil zachwyciło  milusińskich. Okazało się, że miś ma 
urodziny. Dzieci wraz z Tygryskiem zaczęły przygotowywać przyjęcie niespodziankę. Mali pomocnicy z wielkim 
zaangażowaniem wykonywali tort dla Misia. Nie obyło się bez wspólnych śpiewów, tańców i zabaw. Solenizant 
- Miś był zauroczony wspaniałym „słodkim” upominkiem i głośnym „Sto lat” od wszystkich uczestników 
spotkania. Na koniec dzieci zostały poczęstowane cukierkami. Te nadzwyczajne urodziny na długo pozostaną 
w pamięci naszych małych czytelników.
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„ŚWIT, KTÓRY NIE NADEJDZIE”  
autor: Remigiusz Mróz

Odważysz się wejść w przestępczy świat 
przedwojennej Warszawy?
Były pięściarz, Ernest Wilmań-
ski, to człowiek bez przeszło-
ści. Stracił wszystko, co miał do 
stracenia. W poszukiwaniu no-
wego życia wyjechał do stolicy, 
jednak znalazł się  w złym czasie  
i w złym miejscu. Zanim zaczął 
rozglądać się za pracą, praca zna-
lazła jego i… nie miała nic wspól-
nego z uczciwym zarobkiem.
Wilmański wbrew swojej woli zo-
stał wciągnięty w świat Banników, 
grupy przestępczej, która swą na-
zwę zawdzięcza temu, że z prze-
ciwnikami rozprawia się tak, jak 
robił to słowiański demon – topiąc 
ich w baniach.
Ernest wspina się po gangster-
skiej drabinie, nie spodziewając 
się, że jedna kobieta może po-
krzyżować wszystkie jego plany. 
Ani że zjawy z przeszłości dopo-
mną się o uwagę…

WARTO PRZECZYTAĆ
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www.instytutelf.pl

Instytut Urody Elf
Krzeszowice, ul. Daszyńskiego 1

 Gabinet Kosmetyczno-
Szkoleniowy Elf 

Krzeszowice, ul. Targowa 47 
tel. 668-990-679
gabinetelf@wp.pl

NOWOROCZNE NOWOŚCI W INSTYTUCIE URODY ELF

Carboxytherapy – jedyne nowoczesne urządzenie obsługują-
ce szerokie spektrum zabiegów z użyciem CO2!

Karboksyterapia jest  za-
biegiem  polegającym  na 
wprowadzaniu - śródskórnie 
lub podskórnie - medyczne-
go dwutlenku węgla, który 
rewitalizuje skórę i zwalcza 
jej problemy. 
Badania naukowe wykazały, 
że zabiegi  karboksyterapii  
usuwają  cellulit tłuszczowy 
i nadmiar tkanki tłuszczowej 
już po 8-10 zabiegach.
Zabiegi karboksyterapii są 
wyjątkowo  skuteczne  w usuwaniu cieni, obrzęków wokół oczu. 
Pierwsze efekty widoczne są już po pierwszym zabiegu.
Stosowanie zabiegów  z CO2 zapobiega wypadaniu włosów, 
zagęszcza owłosienie skóry głowy i poprawia jakość włosów. 
Efekty widoczne już po 6 zabiegach.
Działanie:
• Redukuje zmarszczki
• Usuwa cienie i worki pod oczami
• Poprawia owal twarzy i niweluje drugi podbródek 
• Niweluje rozstępy
• Likwiduje cellulit 
Uwaga! Przy zakupie pakietu zabiegów – pierwszy zabieg GRATIS! 

Laser Light Sheer™ - najszybszy, najsilniejszy po prostu 
najlepszy laser do epilacji na świecie!

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom przedstawiamy 
laser diodowy Light Sheer Duet.
Laser ten dysponuje najwyższą mocą ze wszystkich dostępnych 
laserów diodowych na  świecie. Jego siła sprawdza się szczególnie 
przy usuwaniu jasnych i cienkich włosków z którymi inne lasery 
mają problem.

Najwyższa możliwa częstotli-
wość dla użytecznych energii 
impulsów sprawia, że zabieg trwa 
wyjątkowo krótko.
System Light Sheer korzysta z 
innowacyjnej technologii, która 
pozwala na bezbolesne i bez-
pieczne, a zarazem efektywne 
likwidowanie włosków.
Jest to laser medyczny, który 
stworzyło i zatwierdziło Amery-
kańskie Ministerstwo ds. Żywno-
ści i Leków.
Działanie:
• Stała likwidacja zbędne-

go owłosienia również ja-
snych i cienkich włosków 
meszkowych

Uwaga! Przyjmujemy zapisy 
na styczeń. Pierwsze 10 
osób otrzyma 20% ZNIŻKI !

To tylko niektóre z naszych nowości kosmetologicznych, które 
przygotowałyśmy dla Państwa. Zapraszamy do odwiedzania 
naszej nowej strony internetowej, facebooka (gdzie ogłaszamy 
cotygodniowe konkursy kosmetyczne), a także do korzystania 
z fachowych usług Instytutu Urody Elf. 
Życzymy Wszystkim zdrowych, spokojnych i rodzinnych Świąt 
Bożego Narodzenia oraz wyjątkowo Szczęśliwego Nowego 
Roku 2017 :)

 v Elżbieta Godyń i Angelika Kozera  
właścicielki Instytutu Urody Elf

Już niedługo koniec roku, a co za tym idzie czas podsumowań i refleksji, a także planów na przyszłość. 
My przedstawiamy Państwu nowości i propozycje, z których warto skorzystać w Nowym Roku. Najnow-
sza technologia, a przede wszystkim skuteczność to hasła przemawiające za naszymi propozycjami.

Jesteśmy konsekwentni 
w tym co robimy

Jesteśmy dystrybutorem marek:

Centrum Metalowe 
i Wypożyczalnia Sprzętu 
Budowlanego 
Liszki 523
tel. (12) 378 40 90
        668 501 723
e-mail: centrum@widor.com.pl
www.widor.com.pl 

Zadzwoń!
Doradzimy

12 378 40 90

• SYSTEMY OGRODZENIOWE 
      siatki plecione • panele ogrodzeniowe • bramy i furtki • ogrodzenia sportowe

• MOCOWANIA 
       zamocowania ogólne • śruby zwykłe wzmacniane drobnozwojowe • śruby i akcesoria nierdzewne 
       • uchwyty • opaski • złącza • wkręty

• LINY, ŁAŃCUCHY
• NARZĘDZIA I ELEKTRONARZĘDZIA 
      budowlane • glazurnicze • ogrodnicze • mechanika • makita • bosch • hitachi 
      • einhell • osprzęt do elektronarzędzi 

• ART. BHP
      spodnie • bluzy • buty • kaski • maski • kamizelki • polary

• KOSTKA BRUKOWA
• MATERIAŁY BUDOWLANE 
      pustaki • kleje • zaprawy • sucha zabudowa • materiały izolacyjne • farby i lakiery • kominy • okna dachowe • płyty OSB

• WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU BUDOWLANEGO
       zagęszczarki • młoty wyburzeniowe • nagrzewnice • osuszacze • agregaty • szlifierki • betoniarki i wiele innych

Życzymy naszym Klientom i Współpracownikom
pięknych, nastrojowych Świąt Bożego Narodzenia,

a w nadchodzącym roku zdrowia, pomyślności i wielu sukcesów.
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• adaptacje poddaszy
• zabudowy karton/gips
• sufity napinane
• odwierty w betonie
oraz
• inne prace remontowo - budowlane

• solidne i szybkie realizacje
• kompletny, nowy sprzęt budowlany
• przystępne ceny
• wieloletnie doświadczenie w branży budowlanej

ul. Dębowa 11, 32-067 Tenczynek

tel. kontaktowy: 606 630 628
e-mail: sbbremonty@gmail.com

Rehabilitacji mogą zostać podda-
ne osoby zatrudnione, w przypad-
ku gdy są narażone na powstanie 
choroby zawodowej i wymaga-
ją przekwalifikowania, pracują 
w warunkach szczególnie uciążli-
wych lub szkodliwych, a stan ich 
zdrowia wymaga zmiany pracy 
bądź też przez długotrwałą cho-
robę lub wypadek przy pracy utra-
ciły zdolność do wykonywania 
obowiązków służbowych, przez 
co wymagają adaptacji do pracy. 
O potrzebie przeprowadzenia 
rehabilitacji zawodowej orzeka 
wojewódzki ośrodek medycyny 
pracy  albo lekarz orzecznik Za-
kładu Ubezpieczeń Społecznych. 
Od wydanego orzeczenia, jeśli jest 
ono niekorzystne dla pracownika, 
ma on prawo wniesienia sprze-
ciwu do komisji lekarskiej ZUS 
w terminie 14 dni od daty otrzy-
mania orzeczenia lekarza orzecz-
nika. Prezes ZUS może zgłosić 
zarzut wadliwości orzeczenia le-
karza orzecznika w ciągu 14 dni 
od wydania tego orzeczenia.
Rehabilitacja zawodowa odbywa 
się w zakładowym lub międzyza-
kładowym ośrodku rehabilitacji 
zawodowej lub u pracodawcy na 
wyodrębnionym stanowisku pracy, 
dostosowanym do potrzeb adaptacji 
lub przyuczenia do określonej pracy.
Prawo do zasiłku wyrównawczego 
pracownik uzyskuje w dniu, w któ-

rym będąc pracownikiem  rozpo-
czął rehabilitację. Prawo  do za-
siłku wyrównawczego kończy 
się z dniem zakończenia rehabili-
tacji i przesunięcia do innej pracy. 
Zasiłek ten nie może być jednak 
wypłacany dłużej niż przez 2 lata 
. Prawo do zasiłku wyrównawcze-
go ustaje w przypadku, gdy lekarz 
orzecznik ZUS stwierdzi, że stan 
zdrowia pracownika na tyle się 
poprawił, że dalsza rehabilitacja 
stała się niecelowa.
Prawo do zasiłku wyrównawczego 
nie przysługuje, gdy pracownik 
jest uprawniony do emerytury 
lub renty z tytułu niezdolności 
do pracy albo nauczycielskiego 
świadczenia kompensacyjnego. 
Zasiłek wyrównawczy nie przy-
sługuje również za okresy nie-
zdolności do pracy spowodowane 
chorobą, sprawowaniem opieki, 
pobieraniem zasiłku macierzyń-
skiego oraz za okresy nieobecno-
ści w pracy z innych przyczyn, za 
które pracownik nie otrzymuje 
wynagrodzenia.
Jeżeli pracownik zmuszony był 
rozpocząć rehabilitację zawo-
dową, bo miał  wypadek przy 
pracy  albo stwierdzono u nie-
go  chorobę zawodową, otrzyma 
zasiłek wyrównawczy z ubezpie-
czenia wypadkowego, a w pozo-
stałych sytuacjach zasiłek ten jest 
wypłacany z ubezpieczenia choro-
bowego.

Zasiłek wyrównawczy z ubezpie-
czenia wypadkowego nie przysłu-
guje natomiast, gdy jedyną przy-
czyną wypadku było naruszenie 
przez  pracownika przepisów do-
tyczących ochrony życia i zdro-
wia, a ten pracownik doprowadził 
do zdarzenia umyślnie lub przez 
swoje niedbalstwo. 
Zasiłek wyrównawczy stanowi 
różnicę między przeciętnym mie-
sięcznym wynagrodzeniem sprzed 
rehabilitacji zawodowej, ustalo-
nym według zasad obowiązują-
cych przy obliczaniu podstawy 
wymiaru zasiłku chorobowego, 
a wynagrodzeniem miesięcznym 
osiąganym podczas pracy uzasad-
niającej jego wypłatę.
W przypadku, gdy pracownik 
podczas rehabilitacji przepraco-
wał w warunkach rehabilitacji 
zawodowej tylko część miesiąca 
to wówczas zasiłek wyrównaw-
czy za ten miesiąc wypłaca się 
proporcjonalnie niższy. Zasiłek 
wyrównawczy za ten miesiąc wy-
płaca się w wysokości różnicy po-
między przeciętnym miesięcznym 
wynagrodzeniem z okresu przed 
prawem do zasiłku, zmniejszo-
nym o 1/30 część za każdy dzień 
nieobecności, a wynagrodzeniem 
osiągniętym w tym miesiącu.

 v Rafał Czeladzki
email: RCzeladzki@gmail.com

PORADY PRAWNE 

ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY
Świadczenie takie przysługuje pracownikowi, którego wynagro-
dzenie uległo obniżeniu, w związku odbywaniem tzw. rehabilitacji 
zawodowej spowodowanej zmniejszoną sprawnością do pracy.

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

W jubileuszu wzięli udział 
Dyrektor Generalny Mało-
polskiego Urzędu Wojewódz-
kiego w Krakowie Paweł Mu-
cha, Wójt Gminy Zabierzów 
Elżbieta Burtan, Przewodni-
cząca Rady Gminy Zabierzów 
Maria Kwaśnik oraz Kierow-
nik Urzędu Stanu Cywilnego 
Krystyna Jędrzejowska.
Po Mszy Św. nastąpiła część 
oficjalna uroczystości w restau-
racji VaBank przy ul. Rodziny 
Poganów w Zabierzowie. Ży-
czenia i gratulacje Jubilatom 
złożyła kierownik Urzędu Stanu 
Cywilnego Krystyna Jędrze-
jowska. Wójt Gminy Zabierzów 
Elżbieta Burtan zwróciła się do  
wszystkich małżonków z najser-
deczniejszymi życzeniami, pod-
kreślając wielki podziw dla nich 
i wspaniałe świadectwo, jakie 
dają swoim życiem oraz odzna-
czyła Jubilatów medalami „Za 
długoletnie pożycie małżeń-
skie” przyznanymi przez Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej 
Andrzeja Dudę. Z ciepłymi sło-
wami uznania i życzeniami do 
obecnych zwróciła się również 
Przewodnicząca Rady Gminy 
Zabierzów Maria Kwaśnik. Ju-
bilatom życzenia również złożył 
Wojewoda Małopolski Józef 
Pilch za pośrednictwem Dy-
rektora Generalnego Małopol-

skiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Krakowie Pawła Muchy. Po 
dokonaniu dekoracji Jubilaci 
zostali zaproszeni do wspólnego 
pamiątkowego zdjęcia, po czym 
wszyscy zasiedli do uroczystego 
obiadu. Jubilaci oprócz życzeń 
otrzymali kwiaty i drobne upo-
minki.
Wszystkim obchodzącym Ju-
bileusz małżonkom życzymy 

jeszcze wielu lat wspólnego 
szczęścia. Aby trwali w mi-
łości i wzajemnym szacun-
ku. Niech będą przykładem 
dla wszystkich jak wspólnie 
przejść przez życie trwając 
w związku małżeńskim.

Wszystkiego najlepszego!

 v Tekst K. Jędrzejowska 
Zdjęcia W. Wojtaszek

„ZŁOTE GODY” 2016 W GMINIE ZABIERZÓW
Dnia 6 grudnia 2016 roku 29 par małżeńskich z terenu gminy Zabierzów obchodziło jubi-
leusz  50-lecia pożycia związku małżeńskiego czyli „Złote Gody”. Dwie pary małżeńskie 
świętowały 60-lecie małżeństwa- państwo Zofia i Zbigniew Lechowie i 61 lecie małżeń-
stwa- państwo Zofia i Stefan Pukło. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. odprawioną 
w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Franciszka z Asyżu w Zabierzowie. Msza 
święta koncelebrowana była  przez księdza dziekana Stanisława Kozieła, ks. Krzysztofa 
Burdaka, ks. Andrzeja Badurę, ks. Wojciecha Szeląga.
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Dawno, dawno temu na pew-
nej ulicy, która nie posiadała 
jeszcze nazwy, mieściła się 
fabryka gwoździ. Produko-
wano w niej najróżniejsze ro-
dzaje gwoździ: okrągłe, trój-
kątne, kwadratowe, dłuższe 
i krótsze. Fabryka była słynna 
w całej Polsce i na świecie. 
W końcu mieszkańcy stwier-
dzili, że ulica musi mieć na-
zwę. Często bowiem klienci 
nie mogli znaleźć fabryki, 
a musieli odebrać swoje za-
mówienie.
Długo zastanawiali się jak 
nazwać ulicę, ale nic nie 
wpadało im do głowy. My-
śleli nad dwoma nazwami: 
ulica Gwoździana i Gwoź-
dziowo. W końcu ulicę na-
zwano Gwoździec, i już nikt 

nie miał problemu z odna-
lezieniem fabryki. Do dziś 
ulica istnieje, ale nie ma już 
na niej fabryki gwoździ. 
Bardzo mało osób posiada 
gwoździe wyprodukowa-
ne w tej fabryce, mają one 
wartość historyczną. Moż-
na je poznać po tym, że 
na główce mają literę „G”. 

Jagoda Niemiec 
kl. III b r.szk. 2015/2016 

SP Zespołu Szkół  
w Tenczynku

Gwoździec - dawna sa-
modzielna wieś, obecnie 
część Krzeszowic (za-
chodnia część) i Nawo-
jowej Góry (wschodnia 
część).

LEGENDA O GWOŹDŹCU

CYKL: Z BAŚNIĄ I LEGENDĄ  
WĘDRÓWKI PO ZIEMI KRZESZOWICKIEJ

“Tenczyninanki” do Warsza-
wy przyjechały pociągiem Pen-
dolino. W Sejmie,  który tego 
dnia  był  wypełniony posłami 
i senatorami w związku z głoso-
waniami kilku ustaw, w tym ob-
niżeniem wieku emerytalnego, 
spotkały się z wieloma polity-
kami przekazując im upominki 
promujące KGW i Gminę Krze-
szowice. Uczestniczyły także 
w gorących obradach, a piękne 
stroje regionu krakowskiego 
przykuwały uwagę i zachwyt 
obecnych, którzy chętnie z pa-
niami się fotografowali. 
Wśród nich znaleźli się m.in: 
Wicepremier Mateusz Mo-
rawiecki,  rzecznik prasowy 
rządu Rafał Bochenek , prze-
wodniczący  NSZZ „Solidar-
ność” Piotr Duda, Wicewoje-
woda Małopolski Piotr Ćwik, 
Wicestarosta Olkuski Jan Or-
kisz oraz inni znani. 
Dzięki uprzejmości senatora 
Marka Pęka panie  zwiedza-
ły Sejm i Senat z zachwytem 
oglądając wnętrza budynku 
przy ul. Wiejskiej. 

Wyjątkowym wydarzeniem 
okazało się osobiste spotkanie 
Tenczynianek z Panią Premier 
Beatą Szydło, która przyjęła 
upominek  – zestaw ręcznie 
haftowanych serwet, małą fi-
gurkę Krakowianki oraz bro-
szurkę o Gminie Krzeszowice, 
Tenczynku i Kole Gospodyń. 
Wycieczka zakończyła się wie-
czornym spacerem po War-
szawie, oglądaniem zabytków 
i innych pięknych miejsc. 
Organizatorem wyjazdu był 
Szef Gabinetu Polityczne-
go Ministra Infrastruktury 
i Budownictwa Łukasz Smół-
ka, którego Tenczynianki uho-
norowały podczas Gminnych 
Dożynek, a wspierali go Mini-
ster Infrastruktury i Budownic-
twa Andrzej Adamczyk, który 
zorganizował spotkanie z Panią 
Premier służąc radą i doświad-
czeniem oraz senator Marek 
Pęk, który uroczo pełnił rolę 
przewodnika.

 v KGW „Tenczynianki”

KGW „TENCZYNIANKI” PROMOWAŁY 
GMINĘ KRZESZOWICE W SEJMIE RP

W środę 16 listopada Koło Gospodyń Wiejskich “Tenczy-
nianki”, promując Tenczynek i Gminę Krzeszowice, zawita-
ło do Sejmu RP. Marszałek Marek Kuchciński powitał koło 
oficjalnie słowami: „Dziś obradom Sejmu przysłuchują się 
m. in. panie z Koła Gospodyń Tenczynek - Pozdrawiamy 
serdecznie!”. Panie otrzymały brawa od całej izby.
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BON UPOMINKOWY POD CHOINKĘ!!!

Kontakt: Małgorzata Poznańska tel. 696-052-702

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

• poniedziałek, sobota 10.00 - 13.00 •
• Wtorek i czwartek 12.00 - 18.00 • 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.

Zbliża się magiczny czas Świąt Bożego Narodze-
nia. Czas wypoczynku, refleksji i czas obdarowy-
wania swoich bliskich.
Z tej okazji chciałabym razem z moim zespołem, 
serdecznie podziękować wszystkim Konsultan-
tom i Klientom za dotychczasową współpracę.
Pragnę złożyć WAM życzenia, ciepłych i rodzin-
nych Świąt Bożego Narodzenia oraz samych 
sukcesów w nadchodzącym Nowym Roku 2017.

Małgorzata Poznańska

Dla wszystkich, którzy odwiedzą nas jeszcze w tym roku, mnóstwo 
atrakcyjnych pomysłów na prezenty w bardzo atrakcyjnych cenach!!!

BON UPOMINKOWY  
- 15 % na produkty ORIFLAME 

KĄCIK KULINARNY

Przepis zamieszczamy ponownie, na specjalną 
prośbę Czytelników :)

PIEROGI Z SUSKĄ  
SECHLOŃSKĄ I ORZECHAMI

Ciasto na pierogi
• 1 kg mąki 
• 3 jajka 
• 2 szklanki wrzątku
Mąkę wysypujemy na blat, robimy dołek, wbija-
my jajka i dodajemy wodę porcjami i zagniatamy 
ciasto. 

Ciasto na pierogi
• 1 kg mąki 
• 3 jajka 
• 2 szklanki wrzątku

Farsz
• suska sechlońska bez pestki 0,5 k 

(suska sechlońska to śliwka wędzona, 
możecie ją kupić  
np. w sklepach Alma)

• orzechy włoskie 20 dkg 
• orzechy laskowe 10 dkg 
• łyżeczka cynamonu 
• łyżeczka mielonych goździków 
• 2 łyżki cukru brązowego
• 0,25 ml miodu lipowego 
• 0,25 ml ciepłej wody 

Miodowa śmietana
• śmietana 18% 
• 0,25 ml miodu lipowego 

Do ewentualnego przysmażenia
• masło klarowane 

Na początek zabieramy się za śliwki, przesypujemy 
je do miski. Miód rozpuszczamy w ciepłej wodzie 
i zalewamy nim śliwki – odstawiamy – ja odstawi-
łam na całą noc. 
Orzechy mielimy i mieszamy z cynamonem, goź-
dzikami i cukrem brązowym. Odstawiamy. Śmie-
tanę mieszamy z miodem – ja za pomocą miksera 
i odstawiamy. 
Śliwki wyciągamy z wody i faszerujemy orzechami. 
Odkładamy na talerz. 
Rozwałkowujemy ciasto, na takie krążki, żeby 
zmieścić w środku śliwkę. Sklejamy pierogi, go-
tujemy je w osolonej delikatnie wodzie. Możemy 
je podawać tak, lub przysmażyć na maśle klarowa-
nym. Podajemy z miodową śmietaną. 

Tarta z serem rokpol i szpinakiem, to tarta któ-
rą ostatnio zabrałam na imprezę do znajomych 
i ... zniknęła w ciągu chwili. Przepis jest prosty, 
więc zachęcam Was do jej przyrządzenia np. na 
imprezę sylwestrową z przyjaciółmi...

TARTA Z SEREM ROKPOL  
I BOCZKIEM

Ciasto
• 25 dkg mąki
• 12,5 dkg masła
• 1 jajko
• 1/2 łyżeczka soli 
• 40 ml zimnej wody 

Farsz
• 25 dkg sera rokpol
• 200 ml śmietany 18%
• 2 jajka
• 10 plasterków boczku 
• 2 kulki rozmrożonego szpinaku

Zaczynamy od ciasta – mąkę, drobno pokrojone masło, 
1 jajko oraz sól umieszczamy albo na stolnicy, albo w mi-
sce miksera – ja wybrałam mikser – włączyłam go, a on 
wyrobił za mnie całe ciasto, gdy z podanych składników 
zacznie się robić coś na kształt kruszonki, dodajemy 
wodę i jeszcze pozwalamy mikserowi wszystko ugnieść. 
Gotowe ciasto przekładamy do foliowego worka i wkła-
damy do lodówki na 30 minut. Po tym czasie wyciąga-
my ciasto, rozwałkowujemy i wykładamy nim formę na 
tartę. Ciasto nakłuwamy, przykrywamy papierem do 
pieczenia i obciążamy np. suchym grochem.
Wkładamy ciasto do rozgrzanego do 180C piekarnika na 
20 minut. Gdy ciasto się piecze, przygotowujemy farsz.

Śmietanę mieszamy w misce z jajkami, dodajemy 10 dkg 
sera i mieszamy. Boczek kroimy na mniejsze kawałki.
Na upieczony spód wylewamy delikatnie śmietanę, 
układamy na niej szpinak, boczek i posypujemy serem, 
a z góry doprawiamy pieprzem (soli nie trzeba, bo słony 
jest ser). Pieczemy około 25 minut w piekarniku i goto-
we. Smacznego! 

PIEROGI Z SUSKĄ SECHLOŃSKĄ I ORZECHAMI – NA WIGILIĘ,  
A NA SYLWESTRA - TARTA Z SEREM ROKPOL I SZPINAKIEM

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

Szanowni Państwo, Czytelnicy mojej rubryki! Święta już za pasem, czas szaleństwa zaraz nas ogarnie, ale nie dajmy się mu.  
Spędźmy te święta powoli, w rodzinnym gronie. Spokojnie odpocznijmy i nabierzmy sił na przyszły rok. Tego Państwu i sobie życzę. Pozdrawiam serdecznie.

Naszym Klientom i Współpracownikom

pragniemy złożyć serdeczne życzenia

pełnych spokoju, ciepła i radości Świąt Bożego Narodzenia

oraz wszelkiej pomyślności i sukcesów w nadchodzącym roku.

Zapraszamy do zamawiania potraw świątecznych 
i sylwestrowych oraz do naszej restauracji 

- na pyszną pizze i domowe dania.

SM
ACZNE DOMOWE SPECJAŁY
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STOMATOLOGIA 
GIEBUŁTÓW

Pełen zakres usług

 ( 12 36 18 01
 883 346 606

ZABIEGI WYKONYWANE BEZBOLEŚNIE
RENTGEN CYFROWY

Giebułtów,
ul. Topolowa 2
(koło kościoła)

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

porcelanowe
pełnoceramiczne}

www.stomatologia.ubf.pl

Przejrzyjmy historię tej niezwykłej 
korespondencji, niezwykłej, bo i ad-
resatami był nie byle kto:
październik 2015 r. – gratulacje 
dla królowej angielskiej Elżbiety 
II – najdłużej panującej monarchy 
w historii Wielkiej Brytanii
- Boże Narodzenie 2015 r. - życze-
nia świąteczne dla Papieża Fran-
ciszka
- styczeń 2016 r. – noworoczne ży-
czenia dla całej angielskiej rodziny 
królewskiej: dla królowej Elżbiety 
II, dla następcy tronu księcia Karo-
la, dla księcia Williama i jego żony 
Kate oraz ich dzieci oraz dla księcia 
Harry’ego
- Wielkanoc 2016 r. – życzenia 
świąteczne dla Papieża Franciszka 
oraz życzenia świąteczne dla bel-
gijskiej rodziny królewskiej: Króla 
Filipa oraz jego żony Matyldy, która 
w połowie jest Polką
- kwiecień 2016 r. – życzenia dla 
królowej Elżbiety II z okazji 90-
tych urodzin ( 90 kartek urodzino-
wych narysowanych przez naszych 
uczniów)
- wrzesień 2016 r. – list do Papieża 
Franciszka z prośbą o błogosławień-
stwo w nowym roku szkolnym.
Żaden z wysłanych przez uczniów 
listów nie pozostał bez odpowie-
dzi. W ten sposób zgromadziliśmy 
całkiem pokaźną kolekcję, która ze 
względu na osobę nadawcy jest rów-
nież cenną pamiątką.
Otrzymaliśmy już trzy listy z Wa-
tykanu od Papieża, kilka listów oraz 
zdjęć z dworu brytyjskiego:  książę 
Karol wysłał nam zdjęcie ze swoją 

małżonką księżną Kamilą, książę 
William przysłał nam aż dwa zdję-
cia ze swoją rodziną, książę Harry 
także,  nie zawiodła nas też królo-
wa Belgów Matylda, od której poza 
listem otrzymaliśmy wspaniałe 
zdjęcie.

Powiedzcie sami – czy może to kon-
kurować z mailem?

 v Tekst: P. Piotrowska  
i M. Górz – Świderska

DZIECI LISTY PISZĄ…
List w dzisiejszych czasach wyparty został przez krótkie wiadomości tekstowe wysyłane drogą 
elektroniczną. W Szkole Podstawowej w Wielkiej Wsi uczniowie mieli okazję odkryć, jakie zalety 
ma tradycyjna forma korespondencji, a przy tym mogli doskonalić swój angielski, gdyż listy 
pisane były właśnie w tym języku pod opieką p. M.Górz-Świderskiej (w jednym wypadku tekst 
zredagowany został w języku hiszpańskim, dzięki pomocy rodzica jednej z uczennic) . 

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
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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

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Doradztwo geodezyjno-prawne w obrocie nieruchomościami 

Szacowanie i wycena nieruchomości
Zarządzanie nieruchomościami mieszkaniowymi i komercyjnymi

Pośrednictwo �inansowe i kredyty 

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

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

Agata Kulczycka,  Maciej Kulczycki   

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

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

WYNAJMIEMY!!! 

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

 NOWOŚĆ!!

POŚREDNICZYMY

W POZYSKIWANIU

KREDYTÓW HIPOTECZNYCH,

GOTÓWKOWYCH

ORAZ PRZY ZAKUPIE

SAMOCHODÓW. 

SPRZEDAMY!!!
MIESZKANIA: 
• 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
• Krzeszowice, 2000 m2        300 000 zł 
• Krzeszowice, 1100 m2       70 000 zł
• Krzeszowice, Os. Czatkowice, uzbrojona,  2500 m2  300 000 zł
• Siedlec, 1200 m2          80 000 zł
• Nowa Góra, uzbrojona, blisko centrum 1400 m2      90 000 zł
• Tenczynek, centrum 990 m²       
   z projektem i uzgodnieniami          125 000 zł
• Tenczynek, centrum 2700 m²        295 000 zł
• Tenczynek, 1650 m2  z mediami       250 000 zł
• Tenczynek, 800 m2 z mediami          105 000 zł
• Tenczynek, blisko centrum, z mediami 2700 m²   265 000 zł
• Wola Filipowska – Pasternik,   1700 m²     110 000 zł
DZIAŁKI BUDOWLANO – ROLNE:
• Krzeszowice, 6.37 ha      1 719 900 zł
• Krzeszowice, 0.2238 ha        35 000 zł
• Krzeszowice, 0.3426 ha        18 000 zł
• Krzeszowice, 0.5464 ha        32 000 zł
• Nowa Góra, 0.1634 ha        80 000 zł
• Tenczynek, 800 m2 z mediami         105 000 zł
• Zalas, 1.36 ha       680 000 zł
DZIAŁKI REKREACYJNE:
• Miękina, 7.0 a         10 000 zł
• Krzeszowice, 6.0 a        25 000 zł
• Mogilany, 1200 m2           60 000 zł
DZIAŁKI ROLNE:
• Brzezinka k/Rudawy z możliwością zabudowy 3000 m2    55 zł/1 m2

• Brzezinka k/Rudawy,  rolna, 3 ha     330 000 zł
• Krzeszowice, 0.08 ha       16 000 zł
• Krzeszowice, 0.1288 ha       13 000 zł
• Zalas, 0.75 ha       150 000 zł

• Zalas, teren „ZN”; 4.5 ha       120 000 zł
• Zalas, 40 a       35 000 zł
• Zalas, 26 a       20 000 zł
• Zalas, 63 a     100 000 zł
• Zalas, 20 a       15 000 zł
• Paczółtowice, 1.60 ha          80 000 zł
• Paczółtowice, 0.64 ha        32 000 zł
• Paczółtowice, 0.57 ha        28 500 zł
DOMY MIESZKALNE:
• Krzeszowice, os. Czatkowice 110 m2 pow. uż.     380 000 zł
• Krzeszowice, ścisłe centrum 
    - 90 m2 P.U., działka 100 m2 F-ra Vat            299 000 zł brutto
• Krzeszowice, Centrum,  800 m2 
   z zabudowaniami 150 m2         260 000 zł
• Krzeszowice, 260 m2  stan surowy       380 000 zł
• 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

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

Stypendium I stopnia  
otrzymali:

•	 Magdalena Mazur, Kornelia 
Malinowska, Igor Głowacz, 
Joanna Olas, Julia Dorynek, 
Sylwia Bonarska, Ewa Szczu-
ka – absolwenci Szkoły Pod-
stawowej w Krzeszowicach

•	 Kamil Motyl – uczeń Szkoły 
Podstawowej w Krzeszowicach

•	 Kordian Zawierucha – uczeń 
Szkoły Podstawowej w Na-
wojowej Górze.

Stypendium II stopnia  
otrzymali:

•	 Joanna Tokarska – absolwent-
ka Zespołu Szkół w Zalasiu

•	 Tomasz Sternalski, Bartłomiej 
Bogusz, Wiktor Zbroiński, 
Maciej Chmiest, Maciej Ko-

złowski – absolwenci Publicz-
nego Gimnazjum w Krzeszo-
wicach

•	 Aleksandra Szczupak – uczen-
nica Zespołu Placówek Oświa-
towych w Woli Filipowskiej

•	 Marta Ślusarczyk, Julia Kurek 
- absolwentki Szkoły Podsta-
wowej w Krzeszowicach.

•	
•	

 v Tekst i fot: Janina Walkowicz  
Urząd Miejski w Krzeszowicach

ECHA UROCZYSTOŚCI WRĘCZENIA 
NAGRÓD DLA WYBITNYCH UCZNIÓW 

KRZESZOWICKICH SZKÓŁ 
Podczas sesji Rady Miejskiej w dniu 29 września uczniom nagrodzonym za wybitne 
osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2015/2016 burmistrz Wacław Gregorczyk i prze-
wodniczący Adam Godyń wręczyli okolicznościowe statuetki i dyplomy. Stypendystom 
towarzyszyli rodzice i dyrektorzy szkół.

Uczniom oraz ich opiekunom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Redakcja
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• Jest Pani stosunkowo młodą pisarką, a na Pani koncie już 
trzy wydane książki. Jak Pani to robi?

Kieruję się zasadą, że aby być szczęśliwym, trzeba czerpać z życia peł-
nymi garściami. Kiedy więc tylko los stawia mi na drodze ogromną 
szansę, wiem, że muszę ją w stu procentach wykorzystać. Tak było też 
w przypadku wydania pierwszej mojej książki – dostałam znak, że to co 
robię, co sprawia mi ogromną przyjemność, jest czymś, dzięki czemu 
czuję się spełniona i szczęśliwa. Uczucia, jakie mi wtedy towarzyszyły, 
dodały mi siły do dalszej pracy. Obdarowano mnie ogromną motywacją. 
Dzięki tym pozytywnym emocjom w pewien sposób uzależniłam się od 
pisania, a tym samym od tego, co przynosi mi ogromną satysfakcję. Nie 
mogłam więc poprzestać na jednorazowym epizodzie, nie potrafiłabym 
tak po prostu tego teraz zostawić. Myślę, że większość z nas, gdy raz 
zaznaje szczęścia, chce je zatrzymać przy sobie jak najdłużej. Dlatego 
ja postanowiłam pisać dalej i pisać więcej – by wciąż mieć w sercu to 
niesamowite uczucie.
• Jak wygląda u Pani proces twórczy?

Nie mam ustalonego schematu ani określonych godzin, podczas któ-
rych włączam komputer i zajmuję się tylko pisaniem. Proces twórczy 
jest w moim przypadku zależny od wielu czynników i często bywa bar-
dzo zwariowany. Miewam oczywiście takie chwile, gdy zasiadam przed 
otwartym plikiem i wiem, że napiszę kilka stron, ale bardzo często pi-
szę z doskoku, pomysły wpadają mi bowiem do głowy w przeróżnych 
momentach, czasem zaskakują mnie w chwilach, gdy w ogóle się ich 
nie spodziewam. Jeśli chodzi natomiast o tworzenie konkretnej książ-
ki, zazwyczaj zaczynam od puenty. Ustalam sobie pewien „kręgosłup”, 
który musi później utrzymać całą książkę w ryzach i wokół niego buduję 
fabułę. Często takim punktem wyjścia jest bohater, którego losy skła-
dają się w jeden przekaz, ale bywa też tak, że trzonem jest zakończenie, 
wymyślone przeze mnie na początku, a wszystkie wydarzenia, mające 
miejsce w życiu bohaterów, są przemyślane tak, by prowadziły właśnie 
do zwieńczenia powieści.
• Akcja Pani najnowszej książki „Obudź się, Kopciuszku” 

toczy się w Zakopanem. Skąd pomysł właśnie na to miej-
sce?

Zakopane jest dla mnie miejscem magicznym i już od dawna wiedzia-
łam, że akcja jednej z moich powieści musi być umiejscowiona właśnie 
tam. Klimat tego miasta, atmosfera, jaka odczuwalna jest tylko na Pod-
halu ma w sobie coś, co przyciąga z ogromną siłą. Góralskie zwyczaje, 
przyjaźni mieszkańcy, nawet tłumy turystów sprawiają, że to miasto 
w specyficzny sposób pobudza człowieka do życia. Jest jak bajkowa kra-
ina. Słyszalny na ulicach gwar, zapach owczego sera, przepiękne widoki, 
rześkie powietrze, skoczna muzyka skrzypiec za każdym razem wywo-
łują u mnie uśmiech na twarzy. Uwielbiam wracać do Zakopanego, na 
każdy pobyt tam czekam z niecierpliwością i cieszy mnie nawet kilka 
godzin spędzonych w tym uroczym mieście. Przenosząc więc tam ak-
cję „Obudź się, Kopciuszku”, chciałam zwrócić uwagę czytelnika na to 
wspaniałe miejsce i podzielić się w pewien sposób własnymi odczuciami.
• Lubi Pani góry? Bardziej latem czy zimą?

Uwielbiam góry o każdej porze roku. To takie miejsce, które trzeba zo-
baczyć wiosną, latem, jesienią i zimą. Pocztówki nawet w najmniejszym 
stopniu nie oddają prawdziwego uroku Tatr. Tam jest wspaniale nawet 
wtedy, gdy pada rzęsisty deszcz, a niebo jest zasnute ciężkimi chmu-
rami! Najbardziej jednak urzeka mnie zimowy krajobraz gór. Pokryte 
mieniącym się w słońcu śniegiem zbocza i doliny, mroźne powietrze 
i gorąca, góralska atmosfera – na to warto czekać cały rok!
• Główna bohaterka książki Alicja, uprawia wspinaczkę. 

A Pani się wspina?

Chodzę po górach, jednak do tej pory wybierałam te mniej zaawansowa-
ne szlaki. Wciąż jestem początkująca i aby się wprawić, wolę zacząć od 
lżejszych podejść. Większość szczytów też zdobywałam latem, dlatego 

Alicja nieco weszła mi na ambicję. Dzięki niej jednak mam w planach, 
podczas nadchodzącej zimy, nieco nadrobić zaległości wspinaczkowe.
• Czy bohaterowie książki „Obudź się, Kopciuszku” są 

wzorowani na prawdziwych postaciach? Pani znajomych?

Nie ma tam wiernie odwzorowanej postaci, zarówno pierwszoplanowej, 
jak i pozostałych. Bohaterowie ewentualnie posiadają jedynie pojedyn-
cze cechy osób z mojego otoczenia. Najbardziej charakterystycznym 
elementem, który mogłabym połączyć z moim prawdziwym życiem jest 
to, że wraz ze znajomymi też tworzymy sporą grupkę i jesteśmy do siebie 
bardzo przywiązani.
• Co robi Pani w wolnym czasie, żeby odpocząć od pisania 

i studiów?

Staram się wówczas jak najwięcej czasu poświęcać znajomym i rodzinie, 
nadrabiając zaległości i zaniedbania. Lubię poleniuchować na tarasie 
u babci, odpoczywać z książką na huśtawce lub po prostu spędzać czas 
w towarzystwie przyjaciół. Zwykłe wyjście na kawę, do kina czy klubu 
z najbliższymi pozwala odetchnąć od codziennej gonitwy. Ale aktyw-
ny wypoczynek także sprawia mi dużo przyjemności. Długie spacery 
po mieście, włóczenie się uliczkami bez celu, jazda na rolkach czy też 
właśnie chodzenie po górach to zdecydowanie najlepsze sposoby na zła-
panie oddechu.
• W wywiadach wspomina Pani, że Pani drugą pasją jest 

taniec – ma Pani jeszcze na to czas?

Przez dziesięć lat należałam do zespołu tanecznego. Grupa była moją 
drugą rodziną, a taniec sprawiał mi tyle przyjemności, ile teraz pisanie. 
Niestety, rozpoczynając studia, musiałam zrezygnować z uczęszczania 
na zajęcia z powodu braku czasu. Nie byłam w stanie fizycznie pogodzić 
zajęć na uczelni i treningów, które często nakładały się na siebie w cza-
sie. Bardzo tego żałowałam i nadal, gdy oglądam na koncertach występy 
moich młodszych koleżanek, łzy napływają mi do oczu. To był piękny 
czas w moim życiu i mimo że już nie tańczę w zespole, w głębi serca 
nadal czuję się tancerką.

• A co prywatnie czyta Na-
talia Sońska? Jaki jest 
Pani ulubiony autor?

Najczęściej sięgam po literaturę 
obyczajową, jednak inne gatunki 
literackie także pojawiają się w mo-
jej biblioteczce. Lubię czytać kry-
minały, dlatego cieszę się, że pozy-
cji tego gatunku jest coraz więcej. 
Fantastyka, powieści historyczne 
czy reportaże też czytam z przy-
jemnością. Nie mam jednak jed-
nego ulubionego autora. Jest wielu 
takich, których powieści czytam 
z zainteresowaniem. Pierwsza au-
torka, która przychodzi mi na myśl 
to Jane Austen, ponieważ „Dumę 
i uprzedzenie” mogłabym czytać 
bez końca – to zdecydowanie moja ulubiona książka. Ponadto przy-
jemnie czyta mi się powieści Nicolasa Sparksa, Johna Greena, Cecelii 
Ahern, Magdaleny Witkiewicz, Katarzyny Grocholi, Katarzyny Bon-
dy, Remigiusza Mroza czy Zygmunta Miłoszewskiego.
• Jak Pani widzi siebie w przyszłości: pisarka czy prawnik? 

A może jedno i drugie?

Byłabym bardzo szczęśliwa, mogąc połączyć oba te zajęcia. Idąc na stu-
dia, byłam niemal pewna, że w przyszłości będę właśnie prawnikiem. 
Wówczas jednak nie miałam jeszcze pojęcia, jak potoczy się moje życie, 
a los ześle mi taką szansę, jaką jest pisanie. Teraz, ilekroć zastanawiam 
się nad tym, co będzie, gdy skończę studia, miewam ogromne rozterki! 
Nie wyobrażam sobie zrezygnować ani z jednego, ani z drugiego. Do-
póki więc nie muszę wybierać i godzę oba te zajęcia, staram się nie zasta-
nawiać nad tym, co będzie, gdy rzeczywiście stanę przed tym okropnym 
dylematem. A ponieważ jestem optymistką, w głębi serca wierzę, że 
będę dobrym prawnikiem i poczytną pisarką jednocześnie.
• Co będzie pierwszą rzeczą, jaką Pani zrobi po ukończe-

niu studiów?

Moja pierwsza myśl – napiszę o nich książkę! Oczywiście nie autobio-
grafię, ale może powieść opartą na faktach… Choć nie wiem, czy nie 
wyszłaby mi z tego niezła sensacja z elementami fantastyki! A tak na-
prawdę chciałabym wybrać się na prawdziwe, kilkutygodniowe wakacje, 
by oczyścić umysł, odpocząć i nabrać sił do dalszej pracy. Z jednej strony 
marzy mi się plaża, słońce i drinki z palemką, z drugiej – domek nad 
jeziorem lub w górach, cisza i spokój.
• Czy jakieś wydarzenia z Pani życia wpływały na fabułę 

pisanych książek?

Z pewnością tak, nie jestem jednak w stanie przypomnieć sobie teraz 
konkretnych sytuacji. Zazwyczaj były to wydarzenia, którym towa-
rzyszyły silne emocje. Dzięki nim mogłam jeszcze wyraźniej ukazać 
podobne odczucia w powieści, bo przelewałam na papier dokładnie to, 
co potrzebowało ujścia, a co siedziało w mojej głowie i tak silnie od-
działywało na mnie. Jednak jak dotąd nie przeniosłam na karty moich 
powieści wydarzeń, które miały miejsce w prawdziwym życiu, a jeśli 
się coś takiego zdarzyło, nigdy nie dotyczyło bezpośrednio mnie samej.
• Jakie są Pani dalsze plany wydawnicze?

W listopadzie ukazała się moja kolejna powieść „Obudź się, Kopciusz-
ku”. To zimowa opowieść obyczajowa. Obecnie pracuję nad kolejną 
książką, która najprawdopodobniej ukaże się już w przyszłym roku. Co 
do dalszych planów – pomysły są, mam więc nadzieję, że nie poprzesta-
nę na czterech powieściach i będę mogła nadal dzielić się z czytelnikami  
swoją twórczością.

WYWIAD Z NATALIĄ SOŃSKĄ  
- AUTORKĄ POPULARNYCH POWIEŚCI OBYCZAJOWYCH

ŚWIĄTECZNA POEZJA MARTY DĄBKOWSKIEJ - SPECJALNIE DLA CZYTELNIKÓW „GWARKA”:
O TYM CO POTEM
Gdy już świece się wypalą
i najbielszy śnieg  stopnieje 
jak pod obrusem kruche  siano 

Nadzieję  w nas ukryj

Gdy igły zasypią podłogi 
a w radiach ucichną kolędy      

Pilnuj by ta  świąteczna  radość
wciąż  tędy  przechodziła  

Gdy dni już będą dłuższe 
i narodzą się kalendarze

Czuwaj  gwiazdy blaskiem 
nad przebiegiem zdarzeń

Gdy już wszystko wróci do normy 
codzienność szara nastanie 

- Zostań – w naszych stajenkach 
na  sianie ludzkiego serca   

TEN SAM
Z  najnowszego odtwarzacza
dobiega kolęda

Na ekologicznym drzewie
migają kolorowe światła
zamiast blasku świeć

Zapach potraw
w mikrofal odgrzanych
zamiast aromatu

I tylko Ty
wciąż ten sam
ze źdźbłem siana
między palcami

Do drzwi pukasz
– a nie dzwonisz dzwonkiem
 i z całą swą ufnością
pytasz o puste miejsce
 przy stole

 

NIBY TYLKO ROK
Bombko  
prawie po roku
wyciągnięta z pudełka 
na gałązce choinki zawieszona
ile uśmiechów
odbije się w tej powierzchni

Jaki obraz świata  
wmaluje się w twoją kulistość  

Ozdobo choinkowa  
otarta z całorocznego kurzu 
w lekko wyblakłym już kolorze 
czy natłok bieżących zdarzeń
zmieści się w twojej  przestrzeni

Co zadziwi twoje oczy
po przebudzeniu

Kulo błyszcząca  
tak bardzo wrażliwa
na cienkiej nitce wisząca
wspomnienia czy marzenia
wprawia w ruch twój byt

Czy rachunek zysków i strat
zwróci ci równowagę

MOJE ŻYCZENIE
Naucz mnie
całować  klamki
zamkniętych gospód
by serce postawić
po środku stajni
miłością tak je wyheblować 
by było godne tylko Ciebie

Ustaw moje serce 
stabilne na klepisku
żeby dla Ciebie  
żłobem się stało
choćby na nogach koślawych
i bez ani jednego gwoździa

Uczyń serce moje żłobem
nawet o północy
hojnym tylko sianiem
niech stanie się  kołyską
która przed zawieruchą świata
ochroni Twój  sen
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Producent wyrobów z drewna oferuje:
• Boazerię wewnętrzną świerkową 7 cm, 9 cm 
• Podbitkę pod dachy
• Boazerię zewnętrzną 13 cm, 15 cm 
• Bardzo duży asortyment listew wykończeniowych z:
   lipy, świerka, buka, dębu  i jesionu 
• Deski podłogowe, tarasowe, schody,
   poręcze, tralki, sztachety, więźby dachowe
• Akcesoria ogrodowe
• Akcesoria kuchenne
• Drewniane zabawki dziecięce
• Ozdoby, bibeloty
• Skrzynki do decupage
   oraz
• DRZWI
• MEBLE OGRODOWE
• MEBLE POKOJOWE 
   - salon, sypialnia 
   - tradycyjne i nowoczesne

MOŻLIWOŚĆ DOWOZU WŁASNYM TRANSPORTEM

U NAS NAJTANIEJ!

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

Z okazji
Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku

życzymy naszym Klientom 
dużo radości, spokoju
i rodzinnego ciepła

Często nie zdajemy sobie sprawy, jak dużą rolę pełni w naszym domu oświetlenie. Jeżeli właściwie je dobierzemy, 
poczujemy się w mieszkaniu bardziej komfortowo i łatwiej będzie nam wykonywać codzienne czynności. Zwłaszcza 
jesienią i zimą, gdy światło dziennie jest mocno ograniczone.

Eksperci podkreślają, że dobrze 
oświetlone wnętrze to nieko-
niecznie takie, w którym jest 
bardzo jasno. Najważniejsze jest, 
aby nic nie raziło nas w oczy, 
a dzięki odpowiednio dobranym 
kontrastom można było kom-
fortowo wykonywać wszystkie 
czynności. Zgodnie z założe-
niami tzw. „meblowania świa-
tłem” w każdym pomieszczeniu 
powinno być więc kilka różnych 
źródeł światła. Najlepsze efekty 
daje odpowiednie połączenie 
oświetlenia ogólnego, zadanio-
wego i nastrojowego. 
- Zestawienie różnych rodzajów 
oświetlenia pozwala stworzyć 
przyjemną i komfortową atmos-
ferę w pomieszczeniu, a także 
zdecydowanie poprawić jego 
funkcjonalność – mówi Marze-
na Pawlak, Kierownik Działu 
Oświetlenie w IKEA Kraków. 
- Dobrze dobrane oświetlenie 
oddaje kolory i tworzy kontra-
sty, tak, aby wnętrze nie stało 
się płaskie. Musimy bowiem pa-

miętać, że jeśli kontrasty są za 
małe, wnętrze nie jest czytelne, 
a nasz mózg męczy się, usiłując 
odczytać informacje o przed-
miotach i kształtach, które 
otrzymuje od oczu – tłumaczy 
Marzena Pawlak.

Rodzaje oświetlenia
Każdy z rodzajów oświetlenia 
ma specyficzne właściwości. 
Warto zatem wiedzieć, jak po-
szczególne źródła światła i typy 
lamp rozprzestrzeniają światło, 
i jak je prawidłowo łączyć.
- Ze względu na sposób rozcho-
dzenia się rozróżniamy światło 
kierunkowe, które dostarcza 
skoncentrowany strumień świa-
tła nad wybranym obszarem 
i światło rozproszone, zapew-
niające jednolite oświetlenie 
całego pomieszczenia – dodaje 
Marzena Pawlak, Kierownik 
Działu Oświetlenie w IKEA 
Kraków – Z kolei ze względu 
na funkcję, jaką ma spełniać 
w danym wnętrzu, oświetlenie 
dzielimy na ogólne, nastrojowe 
i zadaniowe – dodaje.
Oświetlenie ogólne (rozproszo-
ne) zapewnia oświetlenie całego 
pomieszczenia i nie powinno 
tworzyć żadnych wyraźnych 
cieni czy kontrastów pomiędzy 
obszarami oświetlonymi i nie-
doświetlonymi. Najczęściej taką 
funkcję pełni lampa, centralnie 
umieszczona na suficie, która 
dostarcza światło rozproszone 

do całego wnętrza.
- Jednym z częstszych błę-
dów, jakie popełniamy, jest 
montowanie na suficie lampy 
z kloszem, który nie przepusz-
cza i nie rozprasza światła. Aby 
zapewnić jednolite oświetlenie 
całego pomieszczenia, powin-
niśmy wybrać lampę ze szkla-
nym lub papierowym kloszem, 
która rzuca przyjemne i równo-
mierne światło w każdym kie-
runku – podpowiada - Marzena 
Pawlak z IKEA Kraków.
Oświetlenie nastrojowe (roz-
proszone) pomaga tworzyć 
kameralną, ciepłą atmosferę 
w pomieszczeniu. Zmiękcza 
kontrasty pomiędzy oświetle-
niem ogólnym, a zadaniowym. 
Może być również używane 
w celu dodania indywidualności 
lub zaakcentowania wybranych 
mebli czy przedmiotów. 
Oświetlenie zadaniowe (kie-
runkowe) ma za zadanie uła-
twić wykonywanie konkretnych 
czynności, takich jak czytanie, 
praca przy biurku czy gotowanie. 
Dostarcza skoncentrowany stru-
mień światła nad ograniczonym 
obszarem.  

Strefy oświetlenia
Przed przystąpieniem do „me-
blowania światłem” warto za-
stanowić się też, jakie czynności 
wykonujemy w danym pomiesz-
czeniu i podzielić to miejsce na 
kilka stref, które odpowiednio 

doświetlimy. Na przykład w po-
koju dziennym powinniśmy za-
dbać zarówno o oświetlenie 
ogólne, jak i delikatne boczne 
światło do oglądania telewizji 
czy odpoczynku na sofie. Tutaj 
doskonale sprawdzi się lampa 
zapewniająca miękkie i rozpro-
szone światło. 
Jeżeli w pomieszczeniu znajduje 
się miejsce do pracy, niezbęd-
na będzie też lampka biurkowa 
(oświetlenie zadaniowe). Z kolei 
w sypialni ważniejsze będzie 
światło nastrojowe rozproszo-
ne. Taki efekt można uzyskać, 
stosując lampy boczne stojące 
lub oświetlenie ścienne. Warto 
pomyśleć też o lampach kierun-
kowych, zaczepianych na tyl-
nym obramowaniu łóżka bądź 
mocowanych do ściany, przez co 
światło będzie padało dokładnie 
tam, gdzie chcemy, a oczy prze-
staną się męczyć. 
- Pod warunkiem oczywiście, 
że zdecydujemy się na oświetle-
nie LED, które doskonale imi-
tuje światło dzienne, a więc jest 
zdrowe dla naszych oczu – tłu-
maczy Marzena Pawlak z IKEA 
Kraków – Warto też dodać, że 
LEDy zużywają znacznie mniej 
energii niż tradycyjne żarówki, 
mają bardzo długą żywotność 
i nie zawierają szkodliwej rtęci 
– dodaje.

OŚWIETLENIE MA ZNACZENIE. SZTUKA MEBLOWANIA ŚWIATŁEM
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Powyższe ogłoszenia nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a dane w nich zawarte mają charakter wyłącznie informacyjny.

DOMY / MIESZKANIA NA SPRZEDAŻ
1. Dom 100 m kw. plus stodoła 60 m kw. na budowlanej działce 30 a we wsi Brodła  

gm. Alwernia. Cena: 337 tys. PLN.
2. Dom 105 m kw. plus strych, we wsi Brodła gm. Alwernia. Cena: 199 tys. PLN.
3. Wyodrębniony lokal w domu wolnostojącym w Czernej gm. Krzeszowice, połowa 

działki - ok. 5,5 a. Cena: 165 tys. PLN.
4. Dom ok. 45 m kw do remontu w Woli Filipowskiej, na działce 44 a - częściowo działka 

budowlana M1, a częściowo ZN. Na działce budynek gospodarczy. Cena: 95 tys. PLN.
5. Dom ok. 200 m kw. działka 12 a w Jerzmanowicach. Pod działalność agroturystyczną 

lub prywatnie. Cena: 420 tys. PLN.
6. Dom ok. 100 m kw. z przeznaczeniem do remontu w Jerzmanowicach, działka 10 a. W 

domu wszystkie media. Cena: 205 tys. PLN.
7. Dom do remontu (można zamieszkać), w Jerzmanowicach pow. 80-90 m kw. plus 

budynek gospodarczy, działka 5 a. Nowa cena: 145 tys. PLN.
8. Komfortowy dom 308 m kw. w Gminie Krzeszowice, działka 30 a.  

Nowa cena: 1,39 mln PLN.
9. Dom dwurodzinny, dwukondygnacyjny w centrum Zabierzowa. Do sprzedania może 

być również osobna kondygnacja. Dom może mieć przeznaczenie dwurodzinne, jak i 
jednorodzinne. Cena: 550 tys. PLN

10. Wyodrębniona kondygnacja (80 m kw.) domu dwukondygnacyjnego w centrum 
Zabierzowa. Cena: 320 tys. PLN.

11. Dom 2-3 rodzinny w Tenczynku, działka 11 a. Cena: 540 tys. PLN.
12. Dom w Tenczynku. 100 m kw. plus garaż., działka 7a. Cena: 298 tys. PLN.
13. Dom  w Tenczynku  60 m kw., działka 7 a plus ok. 2 a udziału w drodze.  Cena: 275 tys. PLN.
14. Budowa domu w Krzeszowicach, 126 m kw. plus garaż, na działce 8 a. Cena 185 tys. PLN.
15. Dom w Czułowie., 150 m kw.,  działka 15 arów. Cena:  540 tys. PLN.
16. Dom w Kochanowie - 438 m kw plus garaż dwustanowiskowy, działka 44 a. Pod działal-

ność agroturystyczną, medyczną, rehabilitacyjną, jak i prywatnie. Cena: 1,5 mln PLN.
17. Komfortowe mieszkanie o pow. 52 m kw w Krzeszowicach. Cena: 249 tys. PLN
18. Mieszkanie 52,5 m kw, 3-pokojowe w Zabierzowie. Cena: 269 tys. PLN
19. Kamienica w centrum Olkusza. Na dole dwa lokale użytkowe, na górze – powierzchnia 

mieszkalna. Cena: 660 tys. PLN. 

DZIAŁKI NA SPRZEDAŻ
20. Widokowa działka budowlano-rolna o pow. 63 a, z czego 17 a to działka budowlana 

(M1U), w Żbiku, m. Krzeszowice. Działka o kształcie foremnego prostokąta.  
Cena: 189 tys. PLN.

21. Widokowa działka budowlana 34 a (plus udział w drodze) w Krzeszowicach.  
Cena: 204 tys. PLN.

22. Działka budowlana 26 a w Krzeszowicach. Cena: 210 tys. PLN.
23. Działka budowlana 48 a w Krzeszowicach 48 a. Cena: 210 tys. PLN.
24. Dla Dewelopera i nie tylko. Działka budowlano-usługowa o pow. 2,34 ha w centrum 

Krzeszowic. Działka ze wszystkimi mediami włącznie z kanalizacją. Bardzo dobra 
lokalizacja pod różnego rodzaju inwestycje: zabudowa jednorodzinna, lokal 
usługowo-handlowy i inne. Jest możliwość zakupu mniejszej działki: 85 a, 81 a lub 
67 a. Cena: 3 mln PLN.

25. Działka budowlano-usługowa o pow. 67,4 a w centrum Krzeszowic. Cena: 945 tys. PLN.
26. Działka budowlano-usługowa o pow. 85,6 a w centrum Krzeszowic. Cena: 1,19 mln PLN.
27. Działka budowlano-usługowa o pow. 81,6 a w centrum Krzeszowic. Cena: 1,13 mln PLN.
28. Widokowa działka budowlana 10,6 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 106 tys. PLN.
29. Widokowa działka budowlana 12 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 120 tys. PLN.
30. Widokowa działka budowlana 11,2 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 97 tys. PLN.
31. Widokowa działka  budowlana 11,5 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 122 tys. PLN.
32. Widokowa działka budowlana 10 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 85 tys. PLN.
33. Widokowa działka budowlana 23,7 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 250 tys. PLN.

34. Działka budowlana 8 a w Tenczynku. Cena: 93 tys. PLN.
35. Działka budowlana 25 a w Tenczynku. Cena: 169 tys. PLN.
36. Działka budowlana 15,8 a w Sance pod zabudowę jedno lub wielorodzinną. W 

okolicy działki znajduje się las (300m). Cena: 169 tys. PLN.
37. Widokowa działka budowlana ok. 17 a w Nowej Górze. Cena: 129 tys. PLN.  

Jest możliwość zakupu działki ze stodołą, która może w przyszłości pełnić rolę 
garażu oraz dodatkowymi 3 a działki.

38. Budowlana działka 12 a pod lasem, w Nawojowej Górze gm. Krzeszowice. Do 
sprzedania także granicząca działka budowlana o pow. 13 a. Cena: 134 tys PLN.

39. Budowlana działka o pow. 13 a pod lasem, w Nawojowej Górze gm. Krzeszowice. Do 
sprzedania także granicząca działka budowlana o pow. 12 a. Cena: 144 tys. PLN.

40. Działka budowlana 28 a w Miękini gm. Krzeszowice. Umowa na wyłączność.  
Cena: 154 tys. PLN

41. Widokowa działka budowlana 7 a w Miękini, gm. Krzeszowice. Cena: 69,5 tys. PLN.
42. Działka budowlana 11,5 a w Woli Filipowskiej gm. Krzeszowice. Umowa na wyłączność. 

Cena: 79 tys. PLN.
43. Działka budowlana 10 a w Bolechowicach. Cena: 199 tys. PLN.
44. Widokowa działka budowlana 19 a w Szczyglicach (jest możliwość wydzielenia 

mniejszej działki). Cena: 342 tys. PLN.
45. Widokowa działka budowlana 10 a w Zelkowie. Cena: 193 tys. PLN. 

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

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

48. Działka budowlana 12 a w Więckowicach. Cena: 264 tys. PLN.
49. Działka budowlana 8 a w Więckowicach. Cena: 184 tys. PLN.

50. Działka budowlana 20 a w Kobylanach/Więckowicach. Cena: 292 tys. PLN.
51. Działka budowlana 7 a w Kobylanach. Cena: 170 tys. PLN.
52. Działka budowlana 20 a w Kobylanach. Cena: 420 tys. PLN.
53. Działka budowlana 28 a w Kobylanach. Cena: 440 tys. PLN.
54. Widokowa działka budowlana ok. 10 a w Pękowicach (gm. Zielonki).  

Nowa cena: 120 tys. PLN.
55. Działka budowlana 15 a w Białym Kościele. Cena: 160 tys. PLN. 

Możliwość dokupienia sąsiednich terenów rolnych 1-2 Ha   
w cenie 1 tys PLN/ar. 

56. Działka budowlana 11 a w Jeziorzanach. Cena: 107 tys. PLN.
57. Widokowa działka budowlana 19 a w Mnikowie. Cena: 139 tys. PLN
58. Działka budowlano - usługowa 24 a w Rybnej gm. Czernichów. W studium planu 

zagospodarowania przestrzennego działka ma przeznaczenie MNU - budownictwo 
jednorodzinne oraz usługi. Jest możliwość uzyskania WZ. Cena: 245 tys. PLN.

59. Działka budowlana ponad 30 a, w krajobrazowej dzielnicy Czułowa - Zręby, gm. 
Liszki. Umowa na wyłączność. Cena: 128 tys. PLN.

60. Działka budowlana 22 a w Zagaciu gm. Czernichów. W studium planu zagospodaro-
wania, działka MNU - budownictwo jednorodzinne i usługi. Cena: 143 tys. PLN.

61. Działka budowlana 14,5 a w Zagaciu gm. Czernichów. WZ na większą działkę przed 
podziałem. W studium planu zagospodarowania, działka widnieje jako MNU - 
budownictwo jednorodzinne i usługi. Cena: 89 tys. PLN.

62. Działka budowlana 13,5 a w Zagaciu gm. Czernichów. WZ na większą działkę przed 
podziałem. W studium planu zagospodarowania, działka widnieje jako MNU - 
budownictwo jednorodzinne i usługi. Cena: 84 tys. PLN.

63. Działka budowlana 10 w Cholerzynie gm. Liszki. Cena: 167 tys. PLN.
64. Widokowa działka budowlana 23 a w Nieporazie (gm. Alwernia). Cena: 88 tys. PLN.
65. Pięknie położona budowlana działka 10 a w Nieporazie gm. Alwernia. Do sprzeda-

nia jest również przylegająca do niej, działka o pow. 9 a. Cena: 67 tys. PLN.
66. Działka rekreacyjna 35 a ze skałą, Jerzmanowice. Cena: 120 tys. PLN.
67. Działka rolna widokowa 50-60 a (do uzgodnienia) ze skałą lub bez. Położona w 

pobliżu Restauracji Chochołowy Dwór. Cena: 105 tys. PLN.
68. 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.

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

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

.
DZIAŁKI KOMERCYJNE NA SPRZEDAŻ

71. Działka budowlano - usługowa 24 a w Rybnej gm. Czernichów. W studium 
planu zagospodarowania przestrzennego działka ma przeznaczenie MNU - 
budownictwo jednorodzinne oraz usługi. Jest możliwość uzyskania WZ. Cena: 
245 tys. PLN.

72. Działka budowlana ponad 30 a, w krajobrazowej dzielnicy Czułowa - Zręby, 
gm. Liszki. Umowa na wyłączność. Cena: 128 tys. PLN.

73. Działka budowlana 22 a w Zagaciu gm. Czernichów. W studium planu 
zagospodarowania, działka MNU - budownictwo jednorodzinne i usługi. Cena: 
143 tys. PLN.

74. Działka budowlana 14,5 a w Zagaciu gm. Czernichów. WZ na większą działkę 
przed podziałem. W studium planu zagospodarowania, działka widnieje jako 
MNU - budownictwo jednorodzinne i usługi. Cena: 89 tys. PLN.

75. Działka budowlana 13,5 a w Zagaciu gm. Czernichów. WZ na większą działkę 
przed podziałem. W studium planu zagospodarowania, działka widnieje jako 
MNU - budownictwo jednorodzinne i usługi. Cena: 84 tys. PLN.

76. Działka usługowo-budowlana o pow. 2,34 ha w centrum Krzeszowic. Jest 
możliwość zakupu mniejszej działki: 85 a, 81 a lub 67 a. Cena: 3 mln PLN.

77. Działka usługowa-budowlana o pow. 67,4 a w centrum Krzeszowic. Cena: 945 tys. PLN.
78. Działka usługowo-budowlana o pow. 85,6 a w centrum Krzeszowic. Cena: 1,19 mln PLN.
79. Działka usługowo-budowlana o pow. 81,6 a w centrum Krzeszowic. Cena: 1,13 mln PLN. 

80. Trzy piękne, widokowe działki usługowo - budowlane: 2 x 15 a oraz 20 a w 
Kochanowie, gm. Zabierzów (M1U). Media: kanalizacja, gaz, woda na działce, 
prąd na działce sąsiedniej. Dojazd do działek drogą asfaltową, gminną. Miejsce 
bardzo dobrze powiązane komunikacyjnie. Cena: 240 tys. PLN (podana cena 
dotyczy działki 15 a). 

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

82. Działka usługowo - budowlana, 7,5 a. w Kochanowie gm. Zabierzów (M1U).  
Cena: 158 tys. PLN. 

83. Działka 1,48  Ha, użytkowanie wieczyste, przeznaczenie – przemysł. Budynek 
magazynowo-usługowy o pow. 1710 m kw. Działka znajduje się w północno-
-wschodniej części Krakowa.

84. Działka o przeznaczeniu przemysłowym 2,97 ha.  Stacja trafo z możliwością 
podpięcia. Plan zagospodarowania przestrzennego w studium, WZ na 
istniejącą halę, oznaczone jako: UP/UC/P – tereny o przeważającej funkcji 
usług komercyjnych, publicznych  i przemysłu. Działka znajduje się w 
północno-wschodniej części Krakowa.

85. Działka budowlano-usługowa 64 a w Zabierzowie. Dojazd dla TIR. Możliwość 
podziału terenu na mniejsze działki oraz prowadzenie działalności usługowej, 
magazynowej itp. Cena: 880 tys. PLN. 

DZIAŁKI KOMERCYJNE DO WYNAJĘCIA 
86. Działka komercyjna 17 a w Młoszowej gm. Trzebinia, bezpośrednio przy drodze 

krajowej nr 74 (Chrzanów - Kraków). Na działce znajduje się nieduży budynek, 
pełniący rolę biura, pomieszczeń socjalnych. Cena: 2500 PLN/m-c. 
 

DOMY/MIESZKANIA DO WYNAJĘCIA
87. Parterowy dom ponad 80 m kw na działce ponad 15 a w Zelkowie gm. Zabierzów. 

Do posesji przynależy piękny ogród. Kaucja w wysokości jednomiesięcznego 
czynszu. Cena: 1200 PLN/m-c.

88. Pokój w domu w Rudawie, umeblowany. Wspólna łazienka i kuchnia. W cenie 
zawarte są media oraz ogrzewanie. Kaucja w wysokości jednomiesięcznego 
czynszu. Cena: 750 PLN/m-c

89. Dwie kondygnacje w domu ok. 120 m kw.: parter i I piętro w domu trzykondygna-
cyjnym w Bęble gm. Wielka Wieś.  Duża, ogrodzona działka, garaż. Cena: 1500 
PLN/m-c + media wg zużycia oraz składka na węgiel - zasilanie ogrzewania w 
okresie grzewczym. Kaucja zwrotna w wysokości jednomiesięcznego czynszu.

DLA PRACOWNIKÓW
90. Dom dla 6 - 8 pracowników (max 12 osób) w Ściejowicach. Kaucja w wysokości 

jednomiesięcznego czynszu. Cena: 2000 PLN/m-c.

91. Pokój 3-osobowy dla pracowników w Krzeszowicach wspólne 2 łazienki,  
2 kuchnie. Cena z mediami, pościelami: 1100 PLN/m-c. 

 
LOKALE DO WYNAJĘCIA

92. Lokal biurowy ok. 210 m kw. w Zabierzowie w bliskości centrum. Parking 
zarezerwowany na 15 pojazdów. Kaucja w wys. jednomiesięcznego czynszu. 
Cena: 6 tys. PLN / m-c.

93. Lokal usługowo-biurowy, ok. 50 m kw. w Czubrowicach gm. Jerzmanowice-
-Przeginia. Lokal nadaje się na prowadzenie apteki, punktu aptecznego, salonu 
urody czy biura. Cena: 700 PLN/m-c.

94. Lokal usługowo-biurowy, ok. 100 m kw. w Czubrowicach gm. Jerzmanowice-
-Przeginia. Lokal nadaje się na prowadzenie imprez okolicznościowych, baru, 
salonu urody czy przychodni zdrowia, działalności rehabilitacyjnej itp.  
Cena: 1500 PLN/m-c.

95. Lokal usługowo-biurowy, ok. 180 m kw. w Racławicach gm. Jerzmanowice-Prze-
ginia. Lokal nadaje się na prowadzenie imprez okolicznościowych, salonu urody 
czy przychodni zdrowia, działalności rehabilitacyjnej itp. Cena: 1500 PLN/m-c.

96. Lokal usługowo-biurowy, w Zabierzowie w bliskości centrum, ok. 55 m kw. 
Lokal z przeznaczeniem usługowo-handlowym jak również biurowym. Kaucja w 
wysokości jednomiesięcznego czynszu. Cena: 1500 PLN/m-c plus media. 
 

DO ZAMIANY
97. Dom ok. 100 m kw. w Jerzmanowicach, z przeznaczeniem do remontu,  działka  

10 a, na mieszkanie w Krakowie. W domu wszystkie media. Cena: 205 tys. PLN.

Poszukujemy domów do całkowitego lub częściowego remontu - tel.: 796 351 499

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

Niepowtarzalny, luksusowy dom  
o pow. 308 m kw, położony na 

działce 30 a, w okolicach Tenczynka.
Na cele prywatne bądź działalność komercyjną.

Cena: 1.390 tys. PLN.

Piękny dom na pograniczu Mnikowa i 
Czułowa o pow. 150 m kw. 

Usytuowany na 15 a działce, która bezpośred-
nio graniczy z lasem Doliny Mnikowskiej.

Cena: 540 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA DO SPRZEDANIA

Wyposażone mieszkanie 52,5 m kw. 
3 pokojowe w Zabierzowie. 

Z balkonem, piętro III. Do mieszkania przyna-
leży piwnica.

Cena: 269 tys. PLN.

Dom ok. 200 m kw. na pięknej 
działce 12 a w Jerzmanowicach. 

Dom w całości podpiwniczony, duży taras, 
posesja ogrodzona. Dom nadaje się na działal-
ność agroturystyczną, jak również prywatnie. 

Cena: 420 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA

Lokal biurowy o wysokim standardzie, 
ok. 210 m kw. w Zabierzowie  

w bliskości centrum.
Duży salon z aneksem kuchennym, sypialnia z 
4 większe pomieszczenia na dole oraz 3 pokoje 
plus łazienka i socjal na górze. Parking zarezer-
wowany na 15 pojazdów.Kaucja w wysokości 
jednomiesięcznego czynszu. 

Nowa cena: 6 tys. PLN/m-c.

DO WYNAJĘCIA
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WYDARZENIA KULTURALNE, IMPREZY, SPOTKANIA

CHRZANÓW

KRZESZOWICE

WIELKA WIEŚ

ZABIERZÓW

Kino "Sztuka" w Chrzanowie zaprasza

KONCERT NOWOROCZNY BUDAPESZT SHOW
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie zaprasza 14 stycznia 2017 r. o godz. 17.00 na 
koncert noworoczny BUDAPESZT SHOW. Usłyszycie Państwo najpiękniejsze i najpopularniejsze utwory 
muzyki węgierskiej. Bilety w cenie 50 zł do nabycia w Informacji (tel. 32 6233086 wew.53) MOKSiR. 
Szczegóły: www.moksir.chrzanow.pl

W sobotę 17 grudnia 2016 r. od godz. 14.00  
Burmistrz Miasta Trzebini zaprasza na trzebiński rynek,  

gdzie odbędzie się przedświąteczne spotkanie mieszkańców naszej gminy. 
Serdecznie zachęcamy Państwa do udziału w tym wydarzeniu.

Przygotowano budki z ozdobami bożonarodzeniowymi, degustacię świątecznych potraw i 
animacje dla dzieci. Spotkanie umilą kolędami Marzena Michalczyk oraz dzieci z gminnych 
przedszkoli.  Po raz szósty - dzięki Orlen Południe - zostanie przeprowadzona eko-akcja pn. „Kto 
nie zbiera ten nie odbiera”. Za przyniesione co najmniej 5 kg makulatury można dostać pachnące 
świętami mini drzewko. Dla najmłodszych Orlen przygotował też świąteczne eko-warsztaty.
W czasie spotkania wigilijnego przeprowadzona zostanie także loteria charytatywna, z której 
dochód przeznaczony będzie na dofinansowanie zakupu stałej protezy nogi dla młodego 
mieszkańca naszego miasta.

Szczegóły na: www.trzebinia.pl

GRUDZIEŃ W BIBLIOTECE
W grudniu odwiedź bibliotekę - naprawdę warto!  
Oto co jeszcze przygotowaliśmy dla Czytelników:
• 15.12. - godz. 18.00 – Klub Filmowy – „Oskar i Pani Róża”
• 17.12. - godz. 10.30 – sobotnie ekranizacje lektur  
     - film „Opowieść wigilijna”
• 28.12. - godz. 18.00 – spotkanie opłatkowe Klubu DKK
• 31.12. - godz. 10.00 – gry planszowe, i stolikowe dla dzieci

Zapraszamy!

„VAIANA: SKARB OCEANU” PREMIERA 2D/3D [dubbing PL]
• 14.12 godz. 15.30 (2D), 17.40 (3D) • 

reż.: R. Clements, J. Musker; czas: 103 min.; gat.: animacja/familijny/przygodowy; 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.

„ŁOTR 1. GWIEZDNE WOJNY - HISTORIE” PREMIERA 2D/3D [napisy/dubbing PL]
• 15-16.12  godz. 15.00 [2D dubb. PL], 17.50 [3D dubb. PL], 20.45 [3D napisy PL] • 

• 17.12  godz. 14.30 [2D dubb. PL], 17.30 [3D dubb. PL], 20.20 [3D napisy PL] •
• 18.12  godz. 18.00 [3D dubb. PL], 20.45 [3D napisy PL] • 19-22.12  godz. 14.30 [2D dubb. PL],  

17.20 [3D dubb. PL], 20.10 [3D napisy PL] • 23-25.12 kino nieczynne - przerwa świąteczna •
• 26-30.12  godz. 14.30 [3D dubb. PL], 17.20 [2D napisy PL], 20.10 [3D napisy PL] •
•31.12  godz. 15.30 [2D napisy PL], 18.15 [3D napisy PL] • 01.01 kino nieczynne •

 • 02-05.01  godz. 14.30 [3D dubb. PL], 17.20 [2D napisy PL], 20.10 [3D napisy PL] • 
reżyseria: G. Edwards; czas: 133 min.; gat.: przygodowy/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

SYLWESTROWA NOC FILMOWA 31.12 start o godz. 21.00
„PRZEŁĘCZ OCALONYCH” 

reż.: M. Gibson; czas: 139 min. gat.: biogr./dr. wojenny; prod. Australia/USA, 15 lat
„LA LA LAND” pokaz przedpremierowy  

reż.:  D. Chazelle; czas: 126 min.; gat.: melodramat/musical; prod. USA, 15 lat
Cena biletu (na 2 filmy): 28 zł (przedsprzedaż do 28.12.2016), 38 zł (po 28.12.2016)  
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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

Brak pomysłu na świąteczny upominek?  
Możesz w prosty sposób wspomóc działalność Fundacji Człowiek dla Zwierząt 

obdarowując bliską osobę oryginalnym prezentem.  
A zwierzaki - podopieczni Fundacji - na tym skorzystają. Torby i kubki można zamówić wysyłając maila na adres:  

czlowiekdlazwierzat@gmail.com lub dzwoniąc pod numer 534 884 174
Kubki: 20 zł + 8,90 koszt wysyłki • Torby: 27 zł + 5,90 koszt wysyłki

Przedpłata na konto: Fundacja Człowiek dla Zwierząt  
Bank Spółdzielczy w Słomnikach 78 86140001 0010 0147 5971 0001

ZNAJDŹ NAJWIERNIEJSZEGO PRZYJACIELA, ADOPTUJ PSA!  
TEN MAGICZNY, ŚWIĄTECZNY CZAS BĘDZIE JESZCZE PIĘKNIEJSZY, GDY POCZUJESZ, ŻE ZROBIŁEŚ 

COŚ DOBREGO, OFIAROWAŁEŚ DOM... ZACHĘCAMY DO KONTAKTU W SPRAWIE ADOPCJI...

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

CKIS W KRZESZOWICACH APELUJE
Idą święta – pomyśl o bezdomnych zwierzętach!

Są głodne, samotne i zapomniane, tylko dzięki schroniskom i wolontariuszom otrzymują pomoc. Nadeszła nieprzyjazna pora 
roku, dlatego zdecydowaliśmy ponownie ich wesprzeć. Centrum Kultury i Sportu organizuje zbiórkę karmy dla bezdomnych 

kotów i psów, która zostanie przekazana do Urzędu Gminy Krzeszowice, a potem do wolontariuszy.
Jeśli możesz pomóc przyjdź do CKiS w godz. otwarcia (8.00-18.00). 

W holu na parterze jest przygotowane miejsce na zbiórkę karmy. Zbiórkę prowadzimy w okresie: 5 – 22.12.2016.
Zima dla nich jest wyjątkowo ciężka – potrzebują pomocy!

www.ckiskrzeszowice.pl

PRZYJMĘ ZIEMIĘ
na działkę w Tenczynku.

tel: 796 351 499
Nie wiodło mu się do tej pory najlepiej...
Przyniesiony jako maleńki szczeniaczek miał 
być jamnikiem, ale kiedy zaczął z niego wyra-
stać kundelek, wylądował sam na działce...
Stał się problemem, bo właściciel musiał do 
niego jeździć raz dziennie i karmić. Nawet nie 
wiadomo czy jeździł...I tyle widział ludzi... Nie 
chciał nawet jak powiedział inwestować w 
szczepienia...My ‚’zainwestowaliśmy’’ i Tofik 
niedługo może jechać do nowego, mądrego 
domu. To bardzo miłe, grzeczne, 5 miesięczne 
psie dziecko, które bardzo potrzebuje swo-
jego człowieka. 

Tel. 783 553 197

Jak on kocha ludzi...znajomych, nieznajo-
mych, dobrych czy złych...Kocha ich jedna-
kowo, mocną psią miłością za nic...a ktoś go 
zostawił, porzucił i już nie chciał. Ivo czekał 
na tego kogoś na ulicy dwa tygodnie... Był 
dom i był ktoś, a po 6 latach życia nie ma 
nic oprócz psiej nadziei, że ten dom jednak 
wróci... To spory, 25 kg. psiak i świetnie 
dogaduje się z innymi psami.

Tel. 783 553 197

TOFIK 

IVO
Co takiego wydarzyło się w jej niespełna 
3-letnim życiu, że nadal, po prawie 4 mie-
siącach, sprawia wrażenie zagubionej...Czy 
aż tak bardzo przestraszyło ją błąkanie 
się po polach dwa tygodnie?... Może to 
wina ludzi, którzy przeganiali ją, kiedy 
próbowała zbliżyć się do ich domów?...To 
bardzo grzeczna, cicha, świetnie dogadu-
jąca się z innymi psami suczka. Szukamy 
dla Freski domu spokojnego, świadomego i 
odpowiedzialnego domu, z dala od zgiełku 
dużego miasta. 

Tel. 783 553 197

FRESKA

Jestem Sancho - chyba najsmutniej-
szy pies na świecie... Bo z czego tu się 
cieszyć?.. Z wyrzucenia pod przytuli-
skiem?... Za co?... Za 8 lat łańcuchowej 
niedoli? Komfortowo nie miałem, bolało 
jak łańcuch wrastał w szyję. Szyja już 
dawno wyleczona, gorzej ze zranio-
nym sercem... A może i dobrze zrobił, 
że wyrzucił, bo teraz mam szansę na 
normalne życie... Szukam domu!... 

Tel: 783 553 197

SANCHO

Z wyglądu niepozorny, 5 letni, czarny, ale 
zaskakuje inteligencją i to właśnie ona 
pozwoliła mu w miarę bezpiecznie przeżyć 
ponad 3 miesiące na przycmentarnym 
parkingu... Całym sobą mówi: chodź do 
mnie, przytul, pogłaszcz...! Ale bez natar-
czywości. Spokojnie i z klasą, bo przecież 
kundelki też mogą mieć klasę. Czego on 
właśnie jest przykładem. Upewnił się, że 
człowiek nie tylko tupie nogami i macha 
z krzykiem rękami... Stefan ma już za 
sobą szczepienie i kastrację. Jedyne co 
pozostało to znaleźć dobry, bezpieczny  
i kochający dom.   

Tel: 783 553 197

Piękny, młody, radosny...Pies idealny! 
Ostatnimi dniami jakby posmutniał... Niech 
ktoś w końcu zwróci na niego uwagę... 
Wzbudza małe zainteresowanie adopcją, 
a to taki dobry pies... Bardzo posłuszny, 
odważny i mądry i co ważne, bardzo deli-
katny w stosunku do dzieci.   

Tel: 783 553 197

STEFAN

NERO
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NOWA FORMUŁA 
TANIEJ POŻYCZKI
WYSTARCZY 
DOWÓD OSOBISTY

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 9,5%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 14 000 zł, całkowita kwota do zapłaty: 16 047,78 zł, oprocentowanie nominalne: 
4,9%, całkowity koszt kredytu: 2047,78 zł (w tym: prowizja: 893,62 zł (6%), odsetki: 1154,16 zł), 36 równych, miesięcznych rat w wysokości 445,71 zł. Kalkulacja została dokonana na 11.11.2016 r. na 
reprezentatywnym przykładzie. Ostateczne warunki kredytowania zależą od wiarygodności kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu oraz daty płatności pierwszej raty. 
Oprocentowanie 4,9% w skali roku dotyczy kwoty Pożyczki do 15 000 zł. W przypadku Pożyczki na kwotę wyższą niż 15 000 zł środki powyżej 15 000 zł oferowane są na warunkach standardowych. Z promocyjnej 
oferty cenowej mogą skorzystać osoby, które nie mają Pożyczki w Alior Banku. Pożyczkę na dowód mogą otrzymać osoby uzyskujące dochody m.in. z umowy o pracę, umowy-zlecenia lub umowy o dzieło. 
Maksymalna kwota Pożyczki na dowód wynosi 200 000 zł. Szczegóły promocji w regulaminie dostępnym w placówkach i na www.aliorbank.pl.

RRSO 9,5%

Zapraszamy:  
Zabierzów 
ul. Leśna 2a,  12 282 50 70 
pon.-pt. 9.00-17.00, sob. 9.00-13.00

Krzeszowice 
ul. K. Wyki 3,  12 258 98 13 
pon.-pt. 9.00-17.00

POŻYCZKA GOTÓWKOWA

P.R.B Tomas-Rem Tomasz Hrycaniuk
kompleksowe wykończenie wnętrz

Rudno 262, 32-067 Tenczynek
tel. 513 288 895, 660 406 965

SKLEP: Wola Filipowska, ul. Chrzanowska 12

Wszystkim 
naszym Klientom 

oraz Współpracownikom
życzymy ciepłych i rodzinnych 

świąt Bożego Narodzenia,
a w nadchodzącym roku zdrowia 

i samych sukcesów 
w życiu zawodowym 

oraz prywatnym.


