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Zapraszamy na stronę naszego Biura Obrotu Nieruchomościami

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji, która
obejmuje pięć paneli tematycznych poświęconych
zdrowiu oraz bezpłatne zajęcia uzupełniające z zakresu
choreoterapii, muzykoterapii, relaksacji i jogi (także 6
i 8 listopada).
Konferencja jest skierowana do wszystkich mieszkańców
powiatu krakowskiego, zainteresowanych tematyką
zdrowia i profilaktyki.
Udział w wykładach i warsztatach jest bezpłatny, przy
czym na warsztaty obowiązują zapisy.
Wydarzenie jest współfinansowane
przez Powiat Krakowski.
Szczegółowy program na stronie 2. Zapraszamy!
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czynne: pn. - pt. w godz. 9:00 - 17:00
Kraków: ul. Józefa Dietla 35, tel. 12 312 25 48, 12 312 25 49
Tarnów: ul. Krakowska 13/3, tel. 14 635 10 56, 14 635 10 58
STAROCIE, BIBELOTY,
PORCELANA, KSIĄŻKI

• SPRZEDAŻ • SKUP •

tel. 662 660 373

www.gwarek-nieruchomosci.pl

OPTYK OKULISTA

www.optyka-victoria.pl

badanie wzroku
za 1 zł

h kompletne okulary
dla klientów zamawiającyc
informacja w zakładzie

TRZEBINIA

UL. RYNEK 4
TEL. 32 753 37 30

KRZESZOWICE

UL. DASZYŃSKIEGO 2
TEL. 792 608 139

ZATRUDNIĘ OLIGOFRENOPEDAGOGA
I PSYCHOLOGA DO PRZEDSZKOLA
TEL. 530 048 630
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CZY ZA URLOP MACIERZYŃSKI NALEŻY SIĘ URLOP WYPOCZYNKOWY?
Nierzadko pracownice występują o udzielenie urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim. Czy taki urlop przysługuje
pracownicy? Czy pracodawca jest zobligowany do jego udzielenia?
Okres urlopu macierzyńskiego (tj.
podstawowy i dodatkowy urlop
macierzyński oraz rodzicielski,
łącznie trwający co najmniej 1
rok) jest zaliczany do okresów
efektywnej pracy. W konsekwencji pracownik za ten okres nabywa prawo do pełnego urlopu
wypoczynkowego. Potwierdzenie powyższego stanowi przepis art. 1552 § 1 Kodeksu pracy.
Zawiera ona bowiem wyliczenie
rodzajów nieobecności w pracy,
powodujących
proporcjonalne
zmniejszenie ilości dni urlopu
wypoczynkowego, a wśród nich
ustawodawca nie zawarł okresu
nieobecności pracownika związanego z rodzicielstwem (art. 180,
1821, 1821a Kodeksu pracy).

Pracodawca, co do zasady udziela pracownikowi urlopu wypoczynkowego zgodnie z ustalonym harmonogramem, nie będąc
tym samym związany wybranym
przez pracownika okresem wypoczynku. Od wskazanej zasady
istnieje wyjątek. Otóż pracodawca może stanąć przed koniecznością udzielenia skumulowanego
urlopu wypoczynkowego, jeżeli
zajdzie sytuacja, o której mowa
w art. 163 § 3 Kodeksu pracy.
Wskazany przepis jasno wskazuje, iż „Na wniosek pracownicy
udziela się jej urlopu bezpośrednio po urlopie macierzyńskim;
dotyczy to także pracownika-ojca wychowującego dziecko,
który korzysta z urlopu macierzyńskiego.”.

Obowiązek pracodawcy potwierdza ugruntowane orzecznictwo
sądowe. Jako przykład należy
podać orzeczenie Sądu Najwyższego Izby Pracy z dnia 20 sierpnia 2001r., sygn. akt I PK 590/00,
z tezą w następującym brzmieniu:
„Pracodawca nie jest związany wnioskiem pracownika zawierającym propozycję terminu
udzielenia mu urlopu wypoczynkowego. Jest jednak związany takim wnioskiem pochodzącym od
pracownicy, która urodziła lub
ma urodzić dziecko i chciałaby
skorzystać z urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po urlopie
macierzyńskim”. Kolejny wyrok
zasługujący na uwagę, to orzeczenie Sądu Najwyższego Izby Pracy
z dnia 19 listopada 2003r., sygn.
akt I PK 18/03, gdzie Sąd stanął
na stanowisku, iż: „Do rozpoczęcia urlopu na podstawie art.
163 § 3 Kodeksu pracy wystarczy
złożenie stosowanego wniosku,
na który pracodawca nie może
zareagować inaczej niż „udzielając” urlopu niezależnie od planu
urlopów.”.

Toteż pracodawca, nie ma możliwości odmownego ustosunkowania się do takiej prośby, o ile
korzystanie z urlopu ma nastąpić
bezpośrednio po zakończeniu
urlopów z tytułu rodzicielstwa.
W tym wypadku zwrot „bezpośrednio” oznacza, iż między
ostatnim dniem pobytu na macierzyńskim, a pierwszym dniem
urlopu wypoczynkowego, nie

może być żadnej
przerwy.

Pula urlopu wypoczynkowego do wykorzystania może dotyczyć zaległego
urlopu jaki i bieżącego. Urlop
wypoczynkowy może również
zwiększyć się w porównaniu
z tym przysługującym pracownicy przez urodzeniem dziecka
(z 20 dni na 26 dni). Dzieje się
tak gdy staż pracy pracownicy
wynosił niewiele poniżej 10 lat,
a dodając do tego okresu wykorzystany urlop związany z rodzicielstwem, przekracza próg 10 lat
(art. 154 Kodeksu pracy). Urlop
macierzyński nie tylko jest zaliczany do okresu warunkującego
nabycie prawa do wypoczynku,
ale i wywiera znaczenie na okres,
od którego zależy wymiar urlopu
wypoczynkowego.
Do skorzystania z urlopu wypoczynkowego przez rozpoczęciem
urlopu wychowawczego niezbędny jest stosowany wniosek, pracownica nie może samodzielnie
zdecydować o przejściu na taki
urlop. Nie jest wymagana jego
forma pisemna, jednak dla celów
dowodowych, korzystniej byłoby
uczynić to właśnie w tej formie.

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

PORADY PRAWNE

RENTA SOCJALNA

Renta socjalna to świadczenie dla osoby pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które
powstało przed ukończeniem 18. roku życia, w trakcie nauki w szkole
lub w szkole wyższej - przed ukończeniem 25. roku życia, bądź w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

Powyższe wynika z art. 4 ust. 1
ustawy o rencie socjalnej (Dz. U.
z 2013 r. poz. 982 z późn. zm.).

Spotkania torebkowe dla kobiet
KAŻDY PIERWSZY PONIEDZIAŁEK MIESIĄCA
NAJBLIŻSZE SPOTKANIE - 9 listopada, Biblioteka w Tenczynku
O co chodzi z tymi spotkaniami??

A o co chodzi z wiecznym chaosem w przepastnych torebkach kobiet, w których szukamy
kluczyków, pieniędzy, telefonu, chusteczek, szminki i innych niezbędnych drobiazgów?
Zapraszamy na spotkanie te mieszkanki gminy Krzeszowice, które mają ochotę pobyć w gronie
innych kobiet i porozmawiać o tym kim jesteśmy, co robimy, czym się pasjonujemy, jak upływa
nam życie. A swoje opowieści będziemy snuć wokół przedmiotów, które znajdują się w naszych
torebkach.
BARDZO WAŻNE: przed spotkaniem nie porządkuj swojej torebki! :)
Przyjdź do nas z tym, co towarzyszy ci na co dzień. Spotkania nie mają charakteru grupy
terapeutycznej. Będziemy - czasem z przymrużeniem oka, a czasem na serio - dzielić się
doświadczeniami życia, macierzyństwa, samotności, kochania, pracowania, zabiegania......
To, o czym będziemy mówić, zależy od tego, kto z Was przyjdzie na nasze spotkanie.
Spotkanie poprowadzi Monika Dudek, instruktorka rozwoju osobistego, choreoterapeutka,
prezeska fundacji Kobieta w Regionie.

Zgłoszenia pod nr tel. 600 559 490
lub mailowo: monika@kobietawregionie.pl.

Ustalenia całkowitej niezdolności
do pracy, trwałości lub przewidywanego okresu tej niezdolności
dokonuje lekarz orzecznik albo
w II instancji komisja lekarska.
Ustalenia całkowitej niezdolności
do pracy dla celów przyznania prawa do renty socjalnej dokonuje się
na zasadach i w trybie określonym
w ustawie emerytalnej.

Ustawodawca zastrzegł jednak,
iż orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub lekarza orzecznika o niezdolności do pracy oraz
komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia o zaliczeniu
do jednej z grup inwalidów, wydane przed dniem wejścia w życie
ustawy o rencie socjalnej tj. przed
dniem 1 października 2003 roku
i uprawniające do renty socjalnej
na podstawie ustawy o pomocy
społecznej, stanowią podstawę do
przyznania renty socjalnej przez
okres, na który zostały wydane
(art. 26 ust. 2 ustawy o rencie socjalnej).
Kryteria, których spełnienia wymaga się od osób zainteresowanych
otrzymaniem renty socjalnej, nie
przewidują dokumentowania jakiegokolwiek okresu ubezpieczenia.

Świadczenie jest skierowane do
osób, których naruszenie sprawności organizmu powstałe we wskazanych okresach spowodowało
w rezultacie całkowitą niezdolność
do pracy. Nie jest więc ważne, kiedy powstała całkowita niezdolność
do pracy.
Istnieje również możliwość świadczenia pracy przez osobę uprawnioną do renty socjalnej, jednakże
może to wpłynąć na pobierane
świadczenie. Jeśli w danym miesiącu osoba taka osiągnie przychód
z tytułu działalności podlegającej
obowiązkowi ubezpieczenia społecznego w łącznej kwocie przekraczającej 70% przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia za
kwartał kalendarzowy ostatnio
ogłoszonego przez Prezesa GUS
dla celów emerytalnych, to wówczas za taki właśnie miesiąc prawo
do renty socjalnej podlega zawieszeniu. Przy czym za działalność
podlegającą obowiązkowi ubezpieczenia społecznego uznaje się
zatrudnienie, służbę, o której mowa
w art. 6 ust. 1 pkt 4) i 6) ustawy
emerytalnej, a więc tzw. służbę
mundurową, inną pracę zarobkową
oraz prowadzenie działalności pozarolniczej.
Należy również wiedzieć, że ustawodawca dopuścił możliwość zbie-

gu uprawnień do renty socjalnej
z uprawnieniami do renty rodzinnej. Dopuszczając zbieg uprawnień
renty socjalnej z uprawnieniami do
renty rodzinnej zostały wskazane
jego zasady, a więc gdy wystąpi
powyższa sytuacja, kwota renty
socjalnej ulega takiemu obniżeniu,
aby łączna kwota obu rent nie przekraczała 200% kwoty najniższej
renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy
począwszy od 1 marca 2015 roku
wynosi 880,45 zł, zaś kwota obniżonej renty socjalnej nie może być
niższa niż 10% kwoty najniższej
renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, a więc obecnie
88,05 zł. Renta socjalna nie przysługuje jednak, jeżeli kwota renty
rodzinnej przekracza 200% kwoty
najniższej renty z tytułu całkowitej
niezdolności do pracy, co wynika
z art. 9 ustawy o rencie socjalnej.
Łączna kwota renty socjalnej i renty rodzinnej wypłacanej od dnia 1
marca 2015 roku co do zasady, nie
może przekraczać 1.760,90 zł. Przy
czym kwota renty socjalnej od tego
dnia wynosi 739,58 zł, a najniższej
gwarantowanej renty rodzinnej
880,45 zł.
vv Rafał Czeladzki
email: RCzeladzki@gmail.com

Autor publikacji jest prawnikiem i doktorantem prawa.
Co tydzień, z inicjatywy posła Jacka Osucha w jego biurze w Olkuszu, udziela bezpłatnych konsultacji prawnych.
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Wieczornica Patriotyczna
Świetlice Środowiskowe oraz Zespół
Czajowianki serdecznie zapraszają
na uroczystą Wieczornicę z okazji
Święta Niepodległości, która odbędzie się w dniu 8 listopada o godz. 15
w Świetlicy Wiejskiej w Czajowicach.
W programie występy artystyczne
dzieci ze wszystkich świetlic środowiskowych funkcjonujących na terenie
Gminy Wielka Wieś, występy Zespołu
Czajowianki, wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych oraz poczęstunek.
www.wielka-wies.pl
Wmurowanie kamienia węgielnego pod pomnik „NIEZŁOMNYM – OJCZYZNA”
Uroczystość odbędzie się w Morawicy k/Krakowa 7 listopada 2015 r. przy kościele parafialnym.

Program :
Godz. 11.00 – Występ młodzieży i chóru parafialnego
z programem „Niezłomnym w darze”
Godz. 11.25 – Msza św. za poległych w miłości Ojczyzny
Godz. 12.25 – Przemarsz na miejsce wmurowania kamienia węgielnego
Godz. 12.30 – Wmurowanie kamienia węgielnego
- Apel Poległych
- Złożenie kwiatów pod „Krzyżem Katyńskim”
Godz. 13.00 – Wspólne spotkanie w sali gimnastycznej przy kawie i ciastku
Kamienie węgielne : Ziemia i prochy z miejsca pochówku: Łączka – Warszawa
Kamienie z: Więzienia na Zamku Lubelskim, Więzienia „św. Michała" w Krakowie,
Aresztu Śledczego Montelupich, Zakładu Karnego Nowy Wiśnicz, Zakładu Karnego Nowy Sącz,
Zakładu Karnego Tarnów, Aresztu Śledczego Kielce, Zakładu Karnego Kielce;
akładu Karnego Wadowice.
Patronat mundurowy Inspektoratu Służby Więziennej
Rada Realizacji Projektu Pomnika
Dodatkowa informacja: tel. 607 148 886 email : kspalmowski@op.pl

Szukasz Pracy?

...znajdź ją w Auchan!

Auchan to grupa o międzynarodowym zasięgu.
W 16 krajach świata zatrudniamy ponad 300 tysięcy współpracowników.
W Polsce od 1996 roku otworzyliśmy 41 hipermarketów oraz 7 centrów logistycznych.

OBECNIE POSZUKUJEMY PRACOWNIKÓW
NA NASTEPUJĄCE STANOWSKA:
•
•
•
•

PRACOWNIK HALI
KASJER / PRACOWNIK HALI
KASJER (CZĘŚCIOWE / NIEPEŁNE ETATY)
PRACOWNIK PRODUKCJI

Zainteresowanych pracą zachęcamy do zgłaszania swoich kandydatur poprzez przesłanie

CVna adres rekrutacja.bronowice@auchan.pl

Wybrane osoby zostaną umówione na rozmowy kwalifikacyjne.

Aplikowanie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Auchan Polska Sp. z o.o. zgodnie
z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 nr 101. poz. 926
z późniejszymi zmianami).

Trzebinia, ul. Kościuszki 72
32 753 30 46, 606 431 053
www.motopal.pl biuro@motopal.pl
• kursy prawa jazdy, kategorie:
AM, A1, A2, A, B, B+E, C, C+E, D

• szkolenia okresowe kierowców zawodowych
kwaliﬁkacje wstępne i wstępne przyspieszone
• badania psychologiczne kierowców
zawodowych oraz kandydatów na kierowców
kategorii C i D
• PRZEWOZY AUTOKAROWE
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KOMPRA
BIURO RACHUNKOWE

tel. 32 754 56 70
Ponad 21 lat
doświadczenia

PRZYJMĘ
GRUZ I ZIEMIĘ
na działkę w Tenczynku.

tel: 796 351 499
Zapraszamy do Solarium na Woli Filipowskiej
budynek sklepu Termo-Gaz, 1 piętro

Zrelaksuj się u nas.
Zapewniamy miłą
atmosferę oraz
nowe brązujące
lampy...

1 minuta = 1 złoty
Kontakt: 513 288 895

małopolski

TEATR WYOBRAŹNI - W BIBLIOTECE NIE MUSI BYĆ CICHO

„Czytam sobie w bibliotece” to ogólnopolski projekt skierowany do młodych czytelników, który pokazuje bibliotekę, jako miejsce kolorowe i otwarte, gdzie można zdobyć nowe doświadczenia, umiejętności i wiedzę. Gminna Biblioteka Publiczna w Wielkiej Wsi bierze
udział w tej akcji przeprowadzając cykl zajęć i warsztatów twórczych opartych o książki, które zostały przekazane dla biblioteki na ten
cel. Realizując to przedsięwzięcie chcemy zaprosić dzieci do wspólnej przygody, po której same z przyjemnością sięgną po książki.
Za nami pierwsze zajęcia zrealizowane w ramach projektu „Czytam sobie
w bibliotece”, na których pojawiła się
grupa drugoklasistów z Białego Kościoła. Zajęcia podzielone zostały na
3 etapy, w trakcie których przeczytano
fragment książki Pawła Beręsowicza
„Człowiek z czerwoną chorągiewką”,
zaproszono dzieci do eksperymentowania z przyniesionymi instrumentami, z których uczestnicy w grupach
mogli wytwarzać odgłosy dźwięków
za pomocą przyniesionych przedmiotów. Jednak najważniejszą częścią
spotkania było przygotowanie i nagranie krótkiego słuchowiska w oparciu
o książkę. Dzieci wcieliły się w rolę
narratorów, głównych bohaterów oraz
realizatorów dźwięków. Po zakończonym nagraniu dzieci mogły wysłuchać słuchowiska i wyrazić swoje

wrażenia. Słuchowisko było tworzone
na żywo, bez wcześniejszego przygotowania, bezpośrednio na zajęciach
w bibliotece.
Zapraszamy do wspólnej przygody,
po której dzieci same z przyjemnością
sięgną po kolejne tomy.

Zgłoszenia poszczególnych klas
szkolnych I - III szkoły podstawowej
oraz wszelkie pytania dotyczące zajęć
prosimy kierować do bibliotekarzy
telefonicznie (12 419 16 87), e-mailowo (biblioteka@wielka-wies.pl) lub
osobiście.
Link do słuchowiska:

https://soundcloud.com/gminawielkawies/sluchowisko-bialy-kosciolczlowiek-z-czerowna-choragiewka

vv Tekst i foto: GBP

ODBLASKOWA SZKOŁA W JEZIORZANACH

Po dwóch miesiącach aktywnych działań podjętych przez uczniów i nauczycieli Szkoły
Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Jeziorzanach w ramach programu
„Odblaskowa Szkoła”, przyszedł czas na podsumowanie akcji. Celem programu jest
poprawa bezpieczeństwa uczniów na drodze. Dzieci i młodzież szkolna są zachęcani
do noszenia elementów odblaskowych oraz przestrzegania zasad ruchu drogowego.
W szkole zostały podjęte różne działania, tak, aby o akcji było głośno oraz
żeby każdy uczeń wiedział, jaki przekaz niesie za sobą „Odblaskowa Szkoła”. Uczennice klasy piątej pod opieką
pani Małgorzaty Ryczkowskiej utworzyły kółko zainteresowań, które dba
o gazetkę i zajmuje się organizacją
konkursów związanych z bezpieczeństwem na drodze. Dzieci z oddziału
przedszkolnego pod opieką pani
Anny Bujak na piesze wycieczki zakładają kamizelki odblaskowe.

Wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej w Jeziorzanach zostali wyposażeni w elementy odblaskowe, a także kamizelki odblaskowe. Te ostatnie
zapewniają bezpieczeństwo dzieciom
podczas szkolnych wycieczek, czy
zawodów sportowych. Uczniowie
mieli również okazję wziąć udział
w kursie pierwszej pomocy prowadzonym przez przez wykwalifikowanego ratownika pana Jerzego Stopę,
prezesa Zarządu Oddziału Gminnego
ZOSPRP w Liszkach, podczas któ-

rego dowiedzieli się, jak
udzielić poszkodowanym
w wypadku pomocy oraz
przećwiczyli resuscytację
na fantomach.

W naszej szkole od zawsze jest kładziony nacisk na bezpieczeństwo uczniów. Pani
dyrektor Grażyna Granda dba o to,
by każdy uczeń szkoły wiedział, jak
zadbać o swoje bezpieczeństwo, także
to na drodze. Udział w „Odblaskowej

Szkole” daje możliwość zaprezentowania tego, na co zwracają uwagę nauczyciele przez cały rok szkolny.

vv Źródło: www.liszki.pl
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Więcej światła w Twoim domu
dzięki większej powierzchni szyb!

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

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

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

PARTNER
HANDLOWY:

KRZESZOWICE, ul. Kościuszki (obok CPN)
tel. 12 282 36 66
edyta.pietruszewska@olmar.com.pl
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KWASY – SPOSÓB NA NIEDOSKONAŁOŚCI SKÓRY

Jesień to najlepszy czas na walkę z przebarwieniami, zmarszczkami, trądzikiem jak również z uszkodzeniami
powstałymi w wyniku nadmiernego opalania. W zakresie specjalistycznych zabiegów regeneracyjnych i naprawczych naszym narzędziem są kwasy. Zabiegi z ich użyciem nie bez powodu cieszą się dużą popularnością.
Złuszczanie skóry za pomocą kwasów, daje bowiem spektakularne rezultaty w krótkim czasie.

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

Instytut Urody Elf posiada wyjątkowo szeroką ofertę zabiegów z zakresu
eksfoliacji. Posiada alfa-hydroksykwasy (glikolowy, mlekowy, migdałowy),
kwas hydroksylowy (salicylowy), nowoczesne poli-hydroksykwasy (laktobionowy, glukonolakton), ketokwas (pirogronowy), kwas karboksylowy
(azelainowy) i jak mało który salon - kwas fitowy na okolice oczu, kwas
medyczny TCA, kwasy występujące w różnych stężeniach i kombinacjach.
O wyjątkowości salonu świadczy fakt, iż posiada również kwasy dostosowane do skór naczyniowych nawet z trądzikiem różowatym!
Zabiegi z użyciem odpowiednich kwasów to świetna propozycja nie tylko
na powstałe podczas opalania przebarwienia. Sprawdzają się także przy
skórach starzejących się, ze zmarszczkami, utratą elastyczności, napięcia,
ale też tłustych, trądzikowych, suchych, odwodnionych i matowych.
Należy wspomnieć, iż Instytut Urody Elf jest salonem szkoleniowym.
Przyjeżdżają tu kosmetyczki z różnych stron Polski, aby uzyskać dodatkową
wiedzę i umiejętności. Tutaj mają możliwość przeszkolenia się z obsługi
nowoczesnych kombajnów kosmetycznych, odbycia kursów, np. z zastosowania kwasu medycznego FROST PEEL. Kosmetyczki kończące kursy,
otrzymują numerowane certyfikaty, umożliwiające zakup produktów
i pracę na wysoko-stężonych kwasach.
Jesienna aura szczególnie sprzyja zabiegom złuszczającym, dlatego
Instytut Urody Elf przygotował odpowiednią propozycję zabiegów. Osoba,
która kupi pakiet 6 zabiegów, otrzyma rabat w wysokości aż 20% !! (tj.
tylko 100 zł za zabieg). Wizyta zawiera diagnostykę komputerową, konsultację kosmetologiczną, dobór zastosowanie odpowiedniego kwasu do
problemu i potrzeb danej skóry, maskę na zakończenie zabiegu, ustalenie
pielęgnacji domowej.

Oferta promocyjna:
przy zakupie pakietu 6
zabiegów - 20% rabat!!!

Zakup przez klientkę/klienta 6 zabiegów pozwoli na monitorowanie przez
dłuższy czas stanu skóry i uzyskanie dzięki tej opiece oczekiwanego efektu.
Oczywiście już pierwszy zabieg daje widoczne efekty, ale dla długotrwałej
poprawy wyglądu, zaleca się wykonanie zabiegów w serii. Poprawa
wyglądu i kondycji skóry wpłynie z pewnością na ogólne pozytywne
samopoczucie, a także przygotuje skórę do ekstremalnie niesprzyjających
warunków w czasie zimy.
Przeznaczenie i właściwości kwasów:

(tj. tylko 100 zł
za 1 zabieg)

• Kwas migdałowy – redukuje zmarszczki, działa przeciwzapalnie,
łagodzi zmiany naczyniowe, posiada właściwości antybakteryjne,
zmniejsza łojotok oraz ilość zaskórników

www.gabinetelf.pl

• Kwas glikolowy – silnie złuszcza i regeneruje, odmładza skórę,
napina ją i nawilża

• Kwas pirogronowy – złuszcza, wygładza skórę, zmniejsza rozszerzone pory i blizny, rozjaśnia przebarwienia, poprawia koloryt

• Kwas kojowy, migdałowy,
azelainowy– mieszanka kwasów
na przebarwienia- zapobiega
nadmiernej melanogenezie będącej
przyczyną powstawania przebarwień, delikatnie złuszcza naskórek,
skóra odzyskuje jednolity koloryt
• Kwas azelainowy, laktobionowy,
glukonolakton – mieszanka kwasów
przeciw trądzikowi różowatemu
i dla cer naczyniowych – wzmacnia
ściany naczyń krwionośnych oraz
poprawia mikrocyrkulację przez co
redukuje zaczerwienienia i jednocześnie zapobiega ich ponownemu
powstawaniu
• Kwas laktobionowy, pirogronowy, salicylowy – mieszanka kwasów
przeciwtrądzikowych –polecane dla skór tłustych, łojotokowych,
intensywnie złuszcza naskórek stymulując jego regenerację,
oczyszcza pory, odblokowuje ujścia gruczołów łojowych, wygładza
blizny i rozjaśnia przebarwienia
• Kwas mlekowy, szikimowy oraz retinol – mieszanka kwasów o działaniu przeciwstarzeniowym – dla skór suchych, dojrzałych, silnie
wiąże wodę w naskórku, wzmacnia barierę ochronną, stymuluje
produkcję kolagenu oraz elastyny, rozjaśnia przebarwienia, spłyca
drobne zmarszczki. Skóra staje się gładka, jędrna, wyraźnie młodsza
• Kwas mlekowy – intensywnie nawilża skórę, która staje się gładka
i napięta
• Kwas fitowy – idealny na okolice oczu, stymuluje procesy naprawcze
delikatnych okolic oczu, spłyca drobne zmarszczki, głęboko nawilża
skórę, obkurcza rozszerzone naczynia krwionośne, w efekcie skóra
staje się odświeżona, rozjaśniona
• Kwas medyczny TCA – specjalistyczny kwas medyczny szczególnie
polecany dla cer dojrzałych, wymagających silnej stymulacji
i rewitalizacji, z widocznymi zmarszczkami i objawami fotostarzenia.
Silnie działa na przebarwienia, blizny oraz rozstępy

Elżbieta Godyń

kosmetolog
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KĄCIK KULINARNY

CHLEB NA DROŻDŻACH Z SUSZONYMI POMIDORAMI

Chleb na drożdżach króluje u nas w domu ostatnio najczęściej. Moja
rodzina powiedziała „pass” chlebom sklepowym, tak więc wyjścia nie
mam i piekę chleb na okrągło.
Chleb na drożdżach
z suszonymi pomidorami:
• 10 gram drożdży
• 330 ml wody letniej
• 4 łyżki oleju
• 60 dkg mąki pszennej
• 10 suszonych pomidorów
(pokrojonych w większą kostkę )
• 2 łyżki cukru
• 2 łyżki soli

W misce wymieszać drożdże
z połową wody, dwoma łyżkami
mąki i cukrem. Odstawić w ciepłe miejsce na 10 -15 minut.
W makutrze wymieszać wszystkie pozostałe składniki, dodać
drożdże i zarobić ciasto. Ciasto
powinno być lekko zbite. Makutrę przykryć ściereczką i odstawić do wyrośnięcia.
Podłużną formę wyłożyć papierem do pieczenia, przełożyć ciasto, odstawiać na 20 minut.
Nagrzać piekarnik do 180 C
i piec przez 45 minut, do zarumienienia.
vv Ulla Pałka

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

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

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

32-065 Krzeszowice, Rynek 7, tel./fax. (12) 282 16 01 / biuro@geokontrakt.pl
PON –PT. 9 –12 oraz 14 –18 ; SOB. 9 –12 ;
Poza godzinami pracy kontakt telefoniczny: 501 579 465, 501 579 526
00

00

00

00

00

00

SPRZEDAMY!!!

MIESZKANIA:
• Kraków, ul. Wrocławska 3 pokoje, 59 m²
365 000 zł
• Kraków, ul. Malachitowa 1 pokój, 32 m²
190 400 zł
• Krzeszowice, os. Targowa 2 pokoje, 37 m²
175 000 zł
• Krzeszowice, okolice Nowej Wsi 4 pokoje, 76 m² 360 000 zł
DZIAŁKI BUDOWLANE:
• Krzeszowice, os. Czatkowice
z projektem domu jednor. 2400 m²
199 000 zł
• Krzeszowice, os. Czatkowice z War. Zab. 1200 m² 145 000 zł
• Krzeszowice, os. Zbik 5500 m²
400 000 zł
• Krzeszowice, 900 m2
110 000 zł
300 000 zł
• Krzeszowice, 2000 m2
70 000 zł
• Krzeszowice, 1100 m2
• Krzeszowice, Os. Czatkowice, uzbrojona, 2500 m2 300 000 zł
2
80 000 zł
• Siedlec, 1200 m
90 000 zł
• Nowa Góra, uzbrojona, blisko centrum 1400 m2
• Tenczynek, centrum 990 m²
z projektem i uzgodnieniami
125 000 zł
• Tenczynek, centrum 2700 m²
295 000 zł
• Tenczynek, 1650 m2 z mediami
250 000 zł
105 000 zł
• Tenczynek, 800 m2 z mediami
• Tenczynek, blisko centrum, z mediami 2700 m² 265 000 zł
• Wola Filipowska – Pasternik, 1700 m²
110 000 zł
DZIAŁKI BUDOWLANO – ROLNE:
• Krzeszowice, 6.37 ha
1 719 900 zł
• Krzeszowice, 0.2238 ha
35 000 zł
• Krzeszowice, 0.3426 ha
18 000 zł
• Krzeszowice, 0.5464 ha
32 000 zł
• Nowa Góra, 0.1634 ha
80 000 zł
• Tenczynek, 800 m2 z mediami
105 000 zł
• Zalas, 1.36 ha
680 000 zł
DZIAŁKI REKREACYJNE:
• Miękina, 7.0 a
10 000 zł
• Krzeszowice, 6.0 a
25 000 zł
• Mogilany, 1200 m2
60 000 zł
DZIAŁKI ROLNE:
2
• Brzezinka k/Rudawy z możliwością zabudowy 3000 m 55 zł/1 m2
• Brzezinka k/Rudawy, rolna, 3 ha
330 000 zł
• Krzeszowice, 0.08 ha
16 000 zł
• Krzeszowice, 0.1288 ha
13 000 zł
• Zalas, 0.75 ha
150 000 zł

• Zalas, teren „ZN”; 4.5 ha
120 000 zł
• Zalas, 40 a
35 000 zł
• Zalas, 26 a
20 000 zł
• Zalas, 63 a
100 000 zł
• Zalas, 20 a
15 000 zł
80 000 zł
• Paczółtowice, 1.60 ha
• Paczółtowice, 0.64 ha
32 000 zł
• Paczółtowice, 0.57 ha
28 500 zł
DOMY MIESZKALNE:
• Krzeszowice, os. Czatkowice 110 m2 pow. uż.
380 000 zł
• Krzeszowice, ścisłe centrum
299 000 zł brutto
- 90 m2 P.U., działka 100 m2 F-ra Vat
• Krzeszowice, Centrum, 800 m2
2
z zabudowaniami 150 m
260 000 zł
380 000 zł
• Krzeszowice, 260 m2 stan surowy
• Krzeszowice, 115 m² do zamieszkania
310 000 zł
• Wola Filipowska, 257 m² + garaż
460 000 zł
• Tenczynek, 95 m²
300 000 zł
• Tenczynek, pod lasem, blisko centrum 1800 m² działki
z domem jednor. 193 m² P.U.,
420 000 zł
• Paczółtowice, Dom jednor. Stan sur. Zamkn. 120 m²
P.U. na działce 950 m²
250 000 zł
• Zalas, 70 m² + zab. gosp.
180 000 zł
• Rząska, dom jednor. 900 m² działki
185m² P.U. domu
660 000 zł
• Miękinia, dom jednor. 70 m² P.U.
na działce 1165 m²
150 000 zł
• Karniowice k/ Trzebinii, dom jednor. Część. Wyremont.
100 m² z bud. gosp. 766 m² działki
159 000 zł
• Czerna, dom jednor. 180 m²
z garażem na działce 1600 m² NOWY
480 000 zł
KOMERCJA:
• Krzeszowice
Dr. Kraj. 79 Pawilon Handl. - Usł.- Biur. 35 m2
100 000 zł
• Trzebinia przy DK79: Budynek biurowy z pom.
użytkowymi 210 m² na działce 2660 m²
800 000 zł

ZAMIENIMY!!!

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

WYNAJMIEMY!!!

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

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

Powyższe ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

U NAS WYNEGOCJUJESZ PROWIZJĘ!

SIAT-METAL DARIUSZ KIECA
PRODUKCJA, SPRZEDAŻ, MONTAŻ OGRODZEŃ
siatki, panele, słupki
siatki hodowlane zgrzewane, leśne
siatki ocynkowane i powlekane
siatki zbrojeniowe
bramy i furtki
druty kolczaste
akcesoria do montażu
ogrodzenia łupane
JONIEC
podmurówki
betonowe

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

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

506 378 033

(Magazyn Podchybie 16)

tel. 790 792 495

509 680 171

SZYBKI CZAS REALIZACJI !

PPHU SIAT-METAL
TRZYCIĄŻ 109

coli888@op.pl
ogrodzeniakieca@gmail.com

WWW.OGRODZENIAKIECA.PL
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O UŻYWKACH, DOPALACZACH, STALKINGU,
NIEBEZPIECZEŃSTWACH CZYHAJĄCYCH W SIECI

Gimnazjaliści z Modlnicy i w Białego Kościoła spotkali się z Joanną Czechowską,
byłym funkcjonariuszem krakowskiej policji, z wieloletnim stażem m.in. w wydziale ds.
narkotyków, a rozgłos zyskała dzięki paradokumentowi telewizyjnemu „W-11 Wydział
Śledczy” emitowanemu w TVN.
Obecnie prowadzi spotkania wykładowe na jednej ze śląskich uczelni.
Z uwagi na problemy z jakim spotyka się obecnie młodzież – używki, dopalacze, stalking, niebezpieczeństwa portali internetowych,
Pani Joanna Czechowska została
zaproszona przez GOPS w Wielkiej
Wsi w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
i Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie do
przeprowadzenia spotkań profilaktycznych z gimnazjalistami.
Uczniowie z klas III uczestniczyli
w spotkaniu dot. profilaktyki narkotykowej „Dlaczego nie warto”,
natomiast uczniowie młodszych
klas gimnazjalnych wzięli udział
w warsztatach dot. zagrożeń w sieci.

Wykłady Pani Joanny jako osoby
z dużym doświadczenie w pracy
w obszarze uzależnień, kojarzonej
również z serialem telewizyjnym,

Uwieńczeniem akcji przedszkolaków było posadzenie jabłoni przed
budynkiem przedszkola, które sta-

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

SPRZEDAŻ CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH
spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem młodzieży.
Spotkania były bardzo ciekawe, dające do myślenia i z pewnością, zwa-

żywszy na dzisiejsze realia, bardzo
potrzebne.
vv www.wielka-wies.pl

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

32-300 Olkusz, ul. Przemysłowa 14
ło się w ten sposób swoistą
i naturalną, a przez to piękną i długowieczną wizytówką Przedszkola.

Obok drzewa dzieci umieściły tablicę z wyrytym
napisem: „PRZEDSZKOLAKI PRZYJACIÓŁMI
DRZEW - 2015”. Oczywiście nie
obyło się na koniec bez wspólnej

degustacji polskich, zdrowych,
smakowitych jabłek.
vv tekst i foto: PS Modlniczka

EDUKACJA PRZEZ SZACHY W SZKOLE

Ogólnopolski Projekt Polskiego Związku Szachowego realizowany w Szkole
Podstawowej w Kryspinowie.
Celem projektu jest zwiększenie
umiejętności
matematycznych
naszych uczniów szczególnie
w zakresie logicznego myślenia,
analizowania sytuacji i wyciągania
wniosków, orientacji przestrzennej, rozwiązywania problemów
oraz kształtowania ważnych cech
osobowości jak odpowiedzialność,
koncentracja, intuicja. Zauważa się
niezwykły wpływ szachów na psychikę oraz kształtowanie osobowości dzieci i młodzieży.
Dyscyplina ta rozwija takie cechy
jak opanowanie, determinację,
cierpliwość, wytrwałość, odwagę.
Uczy radzenia sobie ze stresem
i zmęczeniem, skutecznego działania pod presją, nie poddawania się
nawet w najtrudniejszej sytuacji.
W szachach nie ma miejsca na
brutalność, wulgaryzmy, negatywne zachowania, w które obfituje
podwórko i boisko. Tiran Petrosjan, dziewiąty mistrz świata powiedział: Szachy – pod względem
swej formy są grą, pod względem
treści – sztuką, z punktu widzenia
trudności opanowania ich – nauką.

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

„PerfectSlim” Doradztwo Dietetyczne

Dzieci z Przedszkola Samorządowego w Modlniczce uczciły Światowy Dzień
Drzewa propagując życie blisko natury oraz zdrowe żywienie.

W tym dniu przedszkolaki odwiedziły również zaprzyjaźnioną,
znajdującą się w bliskim sąsiedztwie przedszkola szkołę podstawową wręczając koszyczki z owocami dla uczniów i nauczycieli.

ZAPRASZAMY DO GABINETU DIETETYCZNEGO

ZADZWOŃ I JUŻ DZIŚ UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ!!!

ŚWIATOWY DZIEŃ DRZEWA

Maluchy wraz z opiekunami przeszły przez centrum Modlniczki
z określonym przesłaniem, zwracając uwagę jak ważną rolę w codziennej diecie odgrywają owoce
i warzywa. Podczas pochodu dzieci rozdawały napotkanym osobom
świeże, pachnące jabłka. Dostarczyło to samym dzieciom jak i obdarowanym mnóstwo radości.
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tel. 512 447 343; tel./fax (32) 646 77 58

STOMATOLOGIA
GIEBUŁTÓW
Pełen zakres usług

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

Warto pamiętać, że oprócz tych
wszystkich walorów edukacyjnych
i wychowawczych, szachy są również grą, rozrywką, świetną zabawą
i mogą stać się dla naszych uczniów
pasją i sposobem na życie.

Nauka gry w szachy jest wprowadzona do zajęć edukacji wczesnoszkolnej w klasie II i będzie
trwała przez okres dwóch lat
po jednej godzinie tygodniowo.

Zajęcia prowadzi przeszkolony
nauczyciel z metodyki nauczania
gry w szachy. W ramach projektu
szkoła otrzymała 15 zestawów do
gry oraz szachownicę demonstracyjną dla nauczyciela. Dzieci korzystają również z podręczników
do nauki gry.
vv Stanisława Kruk
dyrektor szkoły
Źródło: www.liszki.pl

Giebułtów,
ul. Topolowa 2
(koło kościoła)

12 36 18 01
 883 346 606
(

www.stomatologia.ubf.pl
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"U GÓRALA" WSZYSTKO Z DREWNA
U NAS NAJTANIEJ!
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Czynne: pon - piątek 9.00 - 17.15, sobota 9.00-13.00.

MOŻLIWOŚĆ DOWOZU WŁASNYM TRANSPORTEM

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

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
OGROMNY WYBÓR I NISKIE CENY!

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

Małgorzata Szczuka

MATERIAŁY BUDOWLANE

• Morawica 103
• Kraków, ul. Vetulaniego 1A

Obsługa księgowa,
kadrowa, ZUS
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

Dla czytelników GWARKA
pierwszy miesiąc za 1 zł

tel. 508 09 91 59

biuro@mnk.biz.pl

www.mnk.biz.pl

roda@roda-sklad.pl
www.roda-sklad.pl
Mapy do celów projektowych
w skali 1:500
Tyczenie budynków
Obsługa budowy
Inwentaryzacje powykonawcze:
budynków, wody, kanalizacji,
gazu, energii NN

Dokumentacja do celów prawnych

Informacje, Reklamy

małopolski

Siedziba biura:

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

www.gwarek-nieruchomosci.pl
DO WYNAJĘCIA

DO SPRZEDANIA

Lokal ok 100 m kw., z czego 60 m to sala
sprzedażowa; zaplecze, garaż, łazienka,
ok. 8 km od Olkusza i Krzeszowic.

Dla dewelopera, ale nie tylko.

Działka usługowo-budowlana
o pow. 2,34 ha,
blisko centrum miasta Krzeszowice.

Lokal pod działalność usługową, sklep spożywczy lub inny. Częściowo położone kafle,
wypusty pod klimatyzację, piec węglowo-olejowy. Wejście od drogi gminnej, wysokość
pomieszczenia w środku 3 m.

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, 67 a.

Cena: 1 tys. PLN/ m-c.

DO SPRZEDANIA

Dom ok. 80 m kw. w Filipowicach.

Działka o pow. 1,74 Ha w Baczynie
koło Mnikowa gm. Liszki.

w niskim standardzie. 2 pokoje, kuchnia, łazienka,
można również korzystać z tzw. przyziemia - taka
sama powierzchnia (2 pokoje, łazienka). Dom
z lat 50/60 tych, ogrzewanie węglowe, centralne.

Cena: 800 PLN/m-c.

DO WYNAJĘCIA

z aktualnymi Warunkami Zabudowy (WZ), pod
zabudowę 13 domów mieszkalnych, w przepięknym, zacisznym miejscu, pod lasem. Oferta
skierowana do dewelopera, ale nie tylko.

Cena: 989 tys. PLN.

DOMY NA SPRZEDAŻ
Dom w Rudnie, 165 m kw., działka 8 a. Cena: 275 tys.
Dom w Tenczynku. 100 m kw. plus garaż., działka 7a. Cena: 350 tys. PLN.
Dom w Tenczynku 60 m kw., działka 8 a plus ok. 2 a udziału w drodze.
Cena: 285 tys. PLN.

4.

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

5.

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

6.

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

7.

Dom w Kochanowie - 438 m kw plus garaż dwustanowiskowy, działka 44 a. Pod
działalność agroturystyczną, medyczną, rehabilitacyjną, jak i prywatnie. Cena: 1,5
mln PLN.

8.

Dom w Beskidzie Niskim, 240 m kw, działka 20 a. Pod działalność agroturytyczną
jak i prywatnie. Cena: 390 tys. PLN.

9.

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

DZIAŁKI NA SPRZEDAŻ
10. 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.
11. Widokowa działka budowlana 34 a (plus udział w drodze) w Krzeszowicach.
Cena: 204 tys. PLN.
12. Działka budowlana 26 a w Krzeszowicach. Cena: 210 tys. PLN.
13. Działka budowlana 48 a w Krzeszowicach 48 a. Cena: 230 tys. PLN.
Widokowa działka budowlana 10,6 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 106 tys. PLN.
Widokowa działka budowlana 12 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 120 tys. PLN.
Widokowa działka budowlana 11,2 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 97 tys. PLN.
Widokowa działka budowlana 11,5 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 122 tys. PLN.
Widokowa działka budowlana 10 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 85 tys. PLN.
Widokowa działka budowlana 23,7 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 250 tys. PLN.

31. Działka budowlana 12 a w Więckowicach. Cena: 264 tys. PLN.
32. Działka budowlana 8 a w Więckowicach. Cena: 184 tys. PLN.
33.
34.
35.
36.

Murowana hala ok. 370 m. kw.
5 km od 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 wysokość 2,8 m - 3 m. W hali znajduje się
instalacja CO, piec na miał.

Cena: 3,7 PLN netto / m-c.

Cena: 3 mln PLN.

1.
2.
3.

14.
15.
16.
17.
18.
19.

DO WYNAJĘCIA

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

37. Widokowa działka budowlana ok. 10 a w Pękowicach (gm. Zielonki).
Nowa cena: 120 tys. PLN.
38. 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.
39. Działka budowlana 11 a w Jeziorzanach. Cena: 107 tys. PLN.
40. Widokowa działka budowlana 19 a w Mnikowie. Cena: 190 tys. PLN.
41. Trzy działki budowlane, po 10 a każda, położone między miejscowościami Liszki i
Piekary. Cena każdej z działek: 130 tys.PLN.
42. Widokowa działka o pow. 1,74 Ha w Baczynie koło Mnikowa, pod zabudowę 13
domów mieszkalnych. Oferta skierowana do dewelopera, ale nie tylko. Cena: 989
tys. PLN.
43. Działka budowlana 12 a plus 8 a rolnej w Kwaczale (gm. Alwernia).
Nowa cena: 100 tys. PLN.
44. Widokowa działka budowlana 23 a w Nieporazie (gm. Alwernia). Cena: 88 tys. PLN.

DZIAŁKI KOMERCYJNE DO WYNAJĘCIA
56. 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.
57. Działka komercyjna 15 a w Zabierzowie, w II linii od drogi krajowej nr 79 (Kraków Chrzanów) Na działce znajduje się garaż oraz wiata. Cena: 2500 PLN/m-c.

DOMY/MIESZKANIA DO WYNAJĘCIA
58. Dom ok. 70 m kw. w Zabierzowie w niskim standardzie. 2 pokoje, kuchnia, łazienka.
W jednym pokoju meble, brak łóżek, brak szafek i blatu w kuchni. Ogrzewanie
węglowe CO - piec na węgiel w kuchni, ciepła woda z piecyka gazowego. Możliwość
parkowania na sąsiedniej działce. Cena: 800 PLN/m-c.
59. Osobne dwa pokoje z mediami i ogrzewaniem w domu w Bolechowicach. Cena: 700
zł/m-c za każdy z pokoi.
60. Górna kondygnacja - poddasze - w domu wolnostojącym po generalnym remoncie,
ok. 100 m kw., w Pisarach, ok. 4 km od Krzeszowic. Bardzo duży salon z aneksem
kuchennym, łazienka, osobne wejście - klatka schodowa. Ogrzewanie kominkowe
z płaszczem wodnym oraz gazowe. Łazienka i kuchnia wyposażone. Miejsca
parkingowe. Wolne od zaraz. Kaucja 1000 PLN. Cena: 1000 PLN/m-c plus media
według zużycia.
61. Lokal /mieszkanie w Nawojowej Górze ok. 40 m kw. Opcjonalnie do wynajęcia
dodatkowo pomieszczenie ok. 15 m kw. Cena najmu: 500 PLN - m/c.
62. Osobne mieszkanie - jeden pokój (łazienka, kuchnia - wspólne), dla mężczyzny, ok. 40
m kw. w domu wolnostojącym na Bielanach, 5 km od Balic. Ogrzewanie: stała opłata
jednorazowa (część za węgiel - 400 PLN), pozostałe meda według zużycia (ok 100
PLN). Cena: 500 PLN/m-c.

45. Działka rekreacyjna 35 a ze skałą, Jerzmanowice. Cena: 120 tys. PLN.
46. Działka rolna widokowa 50-60 a (do uzgodnienia) ze skałą lub bez. Położona w
pobliżu Restauracji Chochołowy Dwór. Cena: 105 tys. PLN.
47. 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.

DLA PRACOWNIKÓW

63. Dwa osobne mieszkania w domu dla max 10 pracowników w Wielkiej Wsi.
Cena: 600 PLN/1 osobę/m-c.
64. Dom dla pracowników w Kryspinowie, 200 m kw., 5 pokoi.
Cena 2000 PLN/m-c.
65. Mieszkanie dla 5-6 pracowników w domu w Wielkiej Wsi. Cena: 20 PLN/1 osobę na
dobę.

20. Działka budowlana 8 a w Tenczynku. Cena: 93 tys. PLN.

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

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

21. Działka budowlana 16 a w Sance. Cena 169 tys. PLN.

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

67. Dom dla max 14 pracowników, 200 m kw. w centrum Zabierzowa. Kaucja w wysokości jednomiesięcznego czynszu. Cena: 3000 PLN/m-c plus media w/g zużycia.

22. Kilka działek rolnych oraz Zieleni Nieurządzonej w Nawojowej Górze o łącznej pow.
1,95 ha. Numery działek: 1491, 1494, 1496, 1503, 1520, 1525/2, 1525/4, 1527/2,
1534, 1535, 1545, 1560. Na jednej z nich znajduje się ponad 100 drzew (brzoza,
olsza), wysokości ok. 10 m. Do sprzedania tylko całość. Cena: 110 tys. PLN.
23. Widokowa działka budowlana 7 a w Miękini. Cena: 69,5 tys. PLN.
24. Działka budowlana 10 a w Woli Filipowskiej. Gotowy projekt budowlany na dom
jednorodzinny o pow. użytkowej 100,25 m kw. Cena: 110 tys. PLN.
25. Działka budowlana 10 a w Bolechowicach. Cena: 199 tys. PLN.
26. Widokowa działka budowlana 19 a w Szczyglicach (jest możliwość wydzielenia
mniejszej działki). Cena: 342 tys. PLN.
27. Widokowa działka budowlana 10 a w Zelkowie. Cena: 193 tys. PLN.
28. Działka budowlana 10 a w Burowie, 3 km od Zabierzowie, 2 km od Balic.
Cena: 215 tys. PLN.
29. Działka budowlana 17 a w Karniowicach. Cena: 294 tys. PLN.
30. Działka budowlana 20 a w Brzezince, gm. Zabierzów. Cena: 185 tys. PLN.

DZIAŁKI KOMERCYJNE NA SPRZEDAŻ

.
50. Działki usługowo - budowlane po 7,5 a każda w Kochanowie gm. Zabierzów
(M1U). Cena pojedynczej działki: 123 tys. PLN.
51. Działka usługowo - budowlana, 7,5 a. w Kochanowie gm. Zabierzów (M1U).
Cena: 158 tys. PLN.
52. Działka 59 a w Węgrzcach Wielkich ujęta w Planie Zagospodarowania
Przestrzennego jako „produkcja i usługi”. Możliwość postawienia dużej hali.
Szerokość działki ok. 32 m. Dojazd dla TIR od strony Nowej Huty. Cena: 590
tys. PLN.
53. Działka 1,48 Ha, użytkowanie wieczyste, przeznaczenie – przemysł. Budynek
magazynowo-usługowy o pow. 1710 m kw. Działka znajduje się w północno-wschodniej części Krakowa.
54. 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.
55. 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.

68. Pokój 3-osobowy dla pracowników w Krzeszowicach wspólne 2 łazienki, 2 kuchnie.
Cena z mediami, pościelami: 1,1 tys. PLN/m-c.

LOKALE DO WYNAJĘCIA
69. Lokal usługowo-biurowy w Krzeszowicach, ok. 75 m kw. Kaucja w wysokości
2 tys. PLN. Cena: 1000 PLN netto/m-c.
70. Lokal handlowo-usługowy, 8 km od Olkusza i Krzeszowic, ok. 100 m kw.
Cena: 1000 PLN/m-c.
71. Lokal w Nawojowej Górze ok. 40 m kw. Opcjonalnie do wynajęcia dodatkowo
pomieszczenie ok. 15 m kw. Cena: 500 PLN - m/c.

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

AKTUALNIE POSZUKUJEMY:
1. Mieszkania w Krzeszowicach do kupna, usytuowanego
max. do 3 piętra, 2 pokoje, do 40 m kw. pow.
2. Domu lub część domu w gm. Liszki, do wynajęcia na
min. rok.
3. Działki bezpośrednio przy drodze Kraków - Trzebinia do

kupna, pod szkółkę leśną, 15-20 a - rolna i budowlana.
4. Domu w gm. Zabierzów i gm. Krzeszowice do wynajęcia
dla pracowników
5. Domu w stanie surowym (do wykończenia)
w odległości do 10 km od Woli Filipowskiej.

6. Taniego domu do remontu poza Krakowem.
7. Działki budowlanej w Tenczynku powyżej 8 a.
8. Mieszkania do remontu w Krakowie.
9. Domu do wynajęcia dla rodziny.

Na bieżąco poszukujemy domów i mieszkań do wynajęcia i sprzedaży oraz działek na sprzedaż .

tel.: 796 351 499
Powyższe ogłoszenia nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a dane w nich zawarte mają charakter wyłącznie informacyjny.
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WYDARZENIA KULTURALNE, IMPREZY, SPOTKANIA
KRZESZOWICE

JERZMANOWICE-PRZEGINIA

„NAZWIĘ CIĘ – KOŚCIUSZKO!” – WERNISAŻ WYSTAWY
Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach i Galeria w Pałacu Vauxhall
oraz Liceum im. Tadeusza Kościuszki w Krzeszowicach
zapraszają na uroczysty wernisaż – widowisko słowno – muzyczne –
otwierające wystawę autorstwa Barbary Wachowicz
„Nazwę Cię – Kościuszko!” - Szlakiem bitewnym Naczelnika w Ameryce
6 listopada (piątek) 2015 godz. 18.00

ZABIERZÓW
RADUJE SIĘ SERCE, RADUJE SIĘ DUSZA CZYLI WSPÓLNE ŚPIEWANIE PIEŚNI PATRIOTYCZNYCH
Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców do wspólnego świętowania 97. rocznicy
odzyskania Niepodległości. Raduje się serce, raduje się dusza czyli wspólne śpiewanie pieśni
patriotycznych odbędzie się11 listopada na Rynku w Zabierzowie o godz. 1815.
Zachęcamy do udziału w mszy świętej w intencji Ojczyzny, która odbędzie się o godz. 1700
w kościele pw św. Franciszka z Asyżu w Zabierzowie. Zaraz po mszy w towarzystwie ułanów
i przy dźwiękach werbli przejdziemy na zabierzowski Rynek, gdzie będziemy wspólnie
śpiewać pieśni od powstańczych, legionowych do tych z okresu II wojny światowej. Program
poprowadzi Lidia Jazgar. Muzycznego wsparcia udzieli Gminna Orkiestra Dęta pod batutą
Józefa Bylicy, Chór Voci di san Francesco z dyrygentem Edwardem Machetą. Dodatkowo
na scenie zaprezentują się uczniowie Szkoły Podstawowej w Nielepicach oraz wokaliści
z zabierzowskiego centrum kultury.

TRZEBINIA

Na zakończenie każdy będzie mógł posilić się żołnierską grochówką, serwowaną w kuchni polowej.

UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA SZTANDARU DLA
35 WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO Z RZĄSKI
W dniu 06 listopada o godz. 11.45 na placu przed Urzędem Gminy Zabierzów odbędzie się uroczystość wręczenia
sztandaru dla 35 Wojskowego Oddziału Gospodarczego z Rząski. Z inicjatywy Wójta Gminy Zabierzów – Pani Elżbiety Burtan, Minister Obrony Narodowej wyraził zgodę na ufundowanie sztandaru
dla 35 WOG. Fundatorami sztandaru zostali: Społeczny Komitet Fundatorów Sztandaru, Rada Powiatu Krakowskiego i Gminy Zabierzów oraz miłośnicy tradycji oręża polskiego z Gminy Zabierzów.
Na uroczystość wręczenia sztandaru Mieszkańców Gminy Zabierzów serdecznie zapraszają:
Wójt Gminy Zabierzów Elżbieta Burtan			

Komendant 35 WOG ppłk Adam Jangrot

CHRZANÓW
SPEKTAKL „KLIMAKTERIUM 2”

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie zaprasza 12 listopada o godz. 19.00 (sala
teatralna) na spektakl „Klimakterium2” w reżyserii Elżbiety Jodłowskiej i Krzysztofa Jaślara. Rezerwacja
oraz zakup biletów w cenie 65 zł Informacja MOKSiR (tel. 32 6233086 wew. 53).

SPEKTAKL „BOEING, BOEING ODLOTOWE NARZECZONE”

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie zaprasza 5 grudnia o godz. 18.00 na spektakl
„Boeing, boeing Odlotowe narzeczone”. Bilety w cenie 65 zł. parter, 55 zł. balkon do nabycia i rezerwacji
w Informacji MOKSiR (tel. 32 6233086 wew. 53)

Kino "Sztuka" w Chrzanowie zaprasza
„SPECTRE” PREMIERA
• 06 - 07.11 godz. 17.00, 20.00 • 8.11 godz. 20.00 • 09 - 11.11 godz. 17.00, 20.00
• 12.11 kino nieczynne • 13 - 19.11 godz. 20.00 •
reż. Sam Mendes; czas trwania: 150 min.; gatunek: sensacyjny; prod. USA/Wielka Brytania, 12 lat
„UGOTOWANY”
• 13 - 14.11 godz. 17.00 • 15.11 godz. 17.30 • 16 -19.11 godz. 17.00 •
reż.: John Wells; czas trwania: 101 min.; gatunek: dramat/komedia; prod. USA, 15 lat
„BURZA” retransmisja spektaklu z Globe
• 20.11 godz. 20.15 •
czas trwania: 169 min.; gatunek: spektakl teatralny/retransmisja
Cena biletu: 30 zł (normalny), 25 zł (ulgowy), 20 zł (szkoły/grupy)

Kino "Sokół" w Trzebini zaprasza
PANIE DULSKIE
• 5.11 - 17:00 •
czas trwania: 90min.; gatunek: komedia, Polska; Bilety: Całe – 14 zł, ulgowe – 12 zł.
DEMON
• 5.11 - 19:30 •
czas trwania: 90min.; gatunek: thriller, Polska; Bilety: Całe – 14 zł, ulgowe – 12 zł.
HOTEL TRANSYLWANIA 2 – DUBBING PL
• 6.11, 10.11, 12.11 - 3D 16:30 • 7.11, 11.11 - 3D 16:00 •
czas trwania: 90min.; gatunek: animacja/komedia, USA; Bilety: całe 3D – 20 zł, ulgowe 3D – 17 zł.
UGOTOWANY – NAPISY PL
• 6.11, 10.11, 12.11 - 18:30 • 7.11, 11.11 – 18:00 • 8.11 – 16:00 •
czas trwania: 100 min.; gatunek: dramat/komedia, USA; Bilety: całe 2D – 14 zł, ulgowe 2D – 12 zł.
WZGÓRZE KRWI – NAPISY PL
• 6.11, 10.11, 12.11 - 20:30 • 7.11, 11.11 – 20:00 • 8.11 – 21:30 •
czas trwania: 120min.; gatunek: horror, USA, Bilety: całe 2D – 14 zł, ulgowe 2D – 12 zł.
PREMIERA: LISTY DO M. 2
• 13.11 - 20:00, 22:00 • 14.11– 14:00, 19:30, 21:30 • 15.11 – 12:30, 19:30 • 17.11, 18.11, 19.11 - 18:00, 20:00 •
czas trwania: 100 min.; gatunek: komedia romantyczna, Polska; Bilety: całe 2D – 14 zł, ulgowe 2D – 12 zł.
W trzebińskim kinie Sokół działa już rezerwacja online! Zapraszamy!

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

Informacje, Reklamy
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FUNDACJA CZŁOWIEK DLA ZWIERZĄT
POSZUKUJE DOMÓW DLA SWOICH PODOPIECZNYCH:
www.stomatolog-krzeszowice.pl Nowoczesne rozwiązania protetyczne
Leczenie kanałowe
Bezbolesne usuwanie zębów
Stomatologia dziecięca
Materiały najwyższej jakości
ul. Daszyńskiego 4,
RVG/RTG

tel. 519 440 519

Krzeszowice (koło rynku)

ALMA

HACZIKO

Fundacja Człowiek Dla Zwierząt poszukuje odpowiedzialnego domu dla
małego Hacziko.
Psiak został znaleziony w polach, daleko od zabudowań, na jednej z podkrakowskich wsi. Był wystraszony, zziębnięty i wygłodzony.
Ma ok. 4 miesięcy i docelowo będzie niewielkim psiakiem. Został odpchlony,
odrobaczony i zaszczepiony na choroby zakaźne.
Warunkiem adopcji jest podpisanie umowy adopcyjnej.
Kontakt: 534 884 174.

Alma... Są psy, przy których człowiek staje się lepszym... Jakim można być, kiedy patrzą na
ciebie oczy przepełnione taką miłością i pokorą jak właśnie oczy Almy... Po tym wszystkim co przeszła przez 7 lat przykuta łańcuchem do rozwalającej się budy, upokarzana,
znosząca cierpliwie rękoczyny swojego „pana’’, nadal ufa... W dniu odbioru interwencyjnego obrzucona w pijackim amoku „pana’’ sporej wielkości kamieniami, nadal ufa
ludziom bezgranicznie... To niebywałe skąd w niej tyle uległości i uczucia do człowieka,
a tak została przecież skrzywdzona... Nie ma w niej strachu, tylko spokój i opanowanie.
Lgnie do ludzi, ale bez natarczywości, jakby delikatnie prosiła o dotyk i spojrzenie.
Alma jest sporym psem ok. 40 kg, ale cichym i wręcz niewidzialnym. Zależy nam bardzo,
by szybko znaleźć jej dobry dom, aby mogła zacząć nadrabiać stracony czas w poczuciu
miłości i bezpieczeństwa. Suczka jest odpchlona, odrobaczona, zaszczepiona na choroby
zakaźne i wściekliznę, wysterylizowana i zaczipowana.
Warunkiem adopcji jest podpisanie umowy adopcyjnej. Kontakt: 534 884 174.

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

PRZYRODA DLA NAJMŁODSZYCH
„PRZYGODY DZIKA GERWAZEGO… CZYLI O CZYM SZUMIĄ LASY W KRAINIE BIAŁEJ PRZEMSZY”
Była cicha i widna noc w Krainie Białej Przemszy. Księżyc w pełni wysoko świecił na niebie,
a gwiazdy rozświetlały sobą cały las. Wszystkie zwierzęta smacznie spały. Jedynie od czasu do
czasu można było usłyszeć pohukiwanie sowy Leokadii, która polowała na myszy i inne gryzonie. Nagle gdzieś z oddali rozległ się dziwny dźwięk. Ktoś wzywał pomocy. - Ratunku! Pomocy!
Słyszy mnie ktoś!? – wołał głos z oddali.
- Co chcesz zrobić? – zapytała
sowa.
- Mam pewien pomysł, ale do tego
będziemy potrzebowali pomocy Horacego – odparł dzik. Ale na razie
musimy poczekać aż będzie widno.
Po uwolnieniu Ferdynanda zwierzęta udały się na zasłużony odpoczynek, ale umówiły się, że w południe
spotkają się na bagnach z łosiem
Horacym.
Las tętnił życiem. Wszędzie wokoło
słychać było śpiew ptaków. Dzięcioły wesoło stukały w drzewo, a motyle spijały nektar z kwiatów porastających polanę. Powoli dochodziło
południe i przyjaciele udali się na
umówione wcześniej spotkanie.
Ferdynand, Gerwazy i Henryk zbliżali się do bagien, żeby spotkać się
z Horacym. Zastali go brodzącego
w wodzie i obgryzającego świeże
liście z gałązek drzew.
- Cześć Horacy. Jak się masz?! – zawołał Gerwazy.
- Witajcie przyjaciele! – ucieszył się
łoś. Jak miło Was widzieć. Co Was
do mnie sprowadza?
Dziki opowiedziały pokrótce całą
historię, która się wydarzyła w nocy.
- Jak Wam mogę pomóc z tymi kłusownikami? – zapytał Horacy.
- Musimy ich wystraszyć, tak aby
już nigdy więcej nie pojawili się
w naszym pięknym lesie – odparł
Ferdynand.
Zwierzęta ustaliły szczegóły między sobą i poszły w miejsce, gdzie
ostatniej nocy wpadł w pułapkę Ferdynand. Dziki wytaplały się w błocie, żeby wyglądać groźnie. Horacy
schował się nieopodal w zaroślach,
a Henryk wypatrywał kłusowników.
Przed zmierzchem Gerwazy zaalarmowany przez Henryka wcześniej,
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Sylwia Mossakowska
Adres redakcji:
32-300 Olkusz, ul. Przemysłowa 14
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Redaktor naczelna: Sylwia Mossakowska
Druk: POLSKA PRESS Sp. z o.o.

usłyszał głos rozmawiających ze
sobą ludzi. To byli oni. Wszyscy byli
przygotowani do akcji i czekali na
odpowiedni moment. Po paru chwilach kłusownicy podeszli do pułapki, by sprawdzić czy coś się w nią
złapało. Nagle zza drzew wybiegły
rozwścieczone dziki. Brudne od
błota, z groźnie wyglądającymi kłami, Ferdynand z Gerwazym ruszyli
w kierunku nieproszonych gości.
Czas nagle jakby stanął w miejscu.
Przerażeni kłusownicy nie wiedzieli
co mają robić najpierw. Czy uciekać? Wchodzić na drzewo? Czy też
chować się. Wybrali ucieczkę.
Ludzie biegli najszybciej jak tylko
mogli, gdyż dziki były coraz bliżej
nich. Zauważyli nieopodal gęste zarośla.
- Franek! – krzyczał jeden z nich.
- Co?! – odparł drugi kłusownik.
- Widzisz te krzaki? Tam się schowamy i nas nie dopadną te bestie –
rzekł Franek i pędem pobiegli w pobliskie krzaki.
Szybko wbiegli w zarośla, gdy nagle
stanęli jak wryci. Przed ich oczami ukazał się wielki łoś. Ocierał
groźnie poroże o korę drzewa. Jego
głowę pokrywała gęsta trawa oraz
mokre porosty. Łoś szybko ruszył
w kierunku intruzów.
Ludzie wybiegli wprost na parę
dzików, a tuż za nimi biegł rozwścieczony łoś. Nie pozostało im
już nic innego jak tylko wdrapać się
na najbliższe drzewo i poczekać aż
zwierzęta dadzą za wygraną i sobie
pójdą. Jednak one nie zamierzały im
odpuścić.
- Co z nimi zrobimy? – rzekł Gerwazy.
- Poczekamy tutaj do rana. Niech
sobie siedzą na tym drzewie jak
gołębie. Zaraz się ściemni i zaczną

(budynek przychodni NZOZ "ZDROWIE").

Oferujemy Państwu zabiegi z zakresu
ﬁzykoterapii, kinezyterapii oraz masaże lecznicze.
Kontakt pod numerami telefonu: 536 455 200, 536 455 208

KOTŁY
PIECE C.O.

PRODUCENT TRACZ
www.kotlyosiek.pl

Osiek 34, tel. 32 642 73 97

Cz. 4 „Kłusownicy”

Wezwanie o pomoc usłyszała sowa
i poleciała w kierunku, skąd słychać było wołanie i pomoc.
Leokadia bezszelestnie wylądowała tuż przed proszącym o ratunek dzikiem.
- Witaj Ferdynandzie! Co Ci się
stało? – zapytała troskliwie sowa.
- Nareszcie ktoś mnie odnalazł!
– odparł radośnie stary dzik. Szukałem czegoś na kolację. Patrzę,
a tu leży duża kupka żołędzi. Myślę sobie – ale mam szczęście! Aż
tu nagle – trach! – i złapałem się
w sidła. Teraz nie mogę się uwolnić. Już połowę nocy minęło i nikt
mnie nie usłyszał – opowiedział
całą historię stary dzik.
- A toż Ci historia! Ciekawe kto
Cię tak urządził – rzekła Leokadia.
- Nie wiem. Ale jak go dopadnę to
popamięta moje ostre kły – odparł
gniewnie Ferdynand.
- Poczekaj tu jeszcze trochę, a ja
polecę po Gerwazego i Henryka.
Oni Cię uwolnią – rzekła sowa
i odleciała w ciemną noc, zostawiając Ferdynanda przywiązanego
za tylną nogę do drzewa.
Po dwóch godzinach oczekiwania,
do poszkodowanego dzika dołączyła Leokadia wraz z Gerwazym
i lisem Henrykiem.
- Już jesteśmy dziadku! Nic się nie
martw. Zaraz Henryk Cię uwolni –
rzekł Gerwazy.
- Nareszcie! Już nie mogłem się doczekać – odparł radośnie Ferdynand.
Henryk obejrzał dokładnie pułapkę i stwierdził, że to na szczęście
są proste sidła ze sznurka przywiązanego do drzewa i zabrał się za
przegryzanie liny.
- Już my się odpłacimy tym kłusownikom – rzekł gniewnie Gerwazy.

Zapraszamy do nowo otwartego
Gabinetu rehabilitacji i ﬁzykoterapii FizjoMedica
mieszczącego się w Rudawie przy ulicy
Antoniny Domańskiej 24

atakować komary, bo niedaleko stąd
są bagna – odparł z błyskiem w oku
Horacy.
- Świetny plan Horacy! – pochwalił
Ferdynand. Miejmy nadzieję, że tę
noc zapamiętają do końca życia.
- Z pewnością – odparł łoś. Wy ich
pilnujcie, a ja w tym czasie pójdę podziękować Henrykowi, że ostrzegł
nas przed ich nadejściem. Dobranoc
przyjaciele! Pilnujcie ich dobrze! –
rzekł Horacy i udał się w kierunku
nory Henryka, zostawiając pod drzewem dziki.
Nadszedł świt. Mgła rozłożyła swe
skrzydła na cały las. Dziki przed
świtem postanowiły, że kłusownicy
dostały już nauczkę i trzeba wracać
do domu.
Chłód sprawił, że ludzie postanowili
zejść z drzewa. Zmęczeni, niewyspani, pokąsani przez komary dotkliwie odczuwali przygodę wczorajszego dnia.
- Co robimy Franek? – spytał Zbigniew.
- Wracamy do domu! Nie mam
ochoty siedzieć tutaj ani minuty
dłużej. Mam już dość tego lasu! –
odparł kłusownik.
Mgła powoli opadała. Szykował się
kolejny ciepły i słoneczny dzień. Ludzie udali się do swoich domostw.
Przysięgli sobie, że już nigdy więcej
nie wrócą do lasu i zajmą się uczciwą pracą. Natomiast dziki z przyjaciółmi świętowały swój sukces
i zwycięstwo.

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

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

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

KOCIOŁ DWUPALENISKOWY
Z PODAJNIKIEM

1,8 m - 6400 zł

vv Przemysław Reinfus

2,5 m - 6700 zł

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

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

www.kamieniarstwokruk.pl
kamkruk@op.pl

ciąg dalszy nastąpi

Stowarzyszenie „Szansa Białej Przemszy”

blacha 6 mm,
atest,
gwarancja

www.fpkruk.pl
info@fpkruk.eu

WYSTAWA NAGROBKÓW
RÓWNIEŻ
W FIRMIE POGRZEBOWEJ
W MODLNICZCE

"Gwarek Małopolski" jest kolportowany na obszarze gmin: Jerzmanowice-Przeginia, Krzeszowice, Liszki, Wielka Wieś i Zabierzów. W miejscowościach: Czubrowice, Gotkowice, Jerzmanowice, Łazy, Na
Księżym Polu, Pod Skałą, Przeginia, Racławice, Sąspów, Szklary (Gmina Jerzmanowice-Przeginia), Czerna, Dębnik, Dubie, Filipowice, Frywałd, Krzeszowice, Miękinia, Nowa Góra, Nowa Góra – Łany,
Nawojowa Góra, Ostrężnica, Paczółtowice, Rudno, Sanka, Siedlec, Tenczynek, Wola Filipowska, Zalas, Żary (Gmina Krzeszowice), Baczyn, Budzyń, Cholerzyn, Chrosna, Czułów, Jeziorzany, Kaszów, Kryspinów, Liszki, Mników, Morawica, Piekary, Rączna, Ściejowice (Gmina Liszki), Bębło, Będkowice, Biały Kościół, Czajowice, Giebułtów, Modlnica, Modlniczka, Prądnik Korzkiewski, Szyce, Tomaszowice,
Wielka Wieś, Wierzchowie (Gmina Wielka Wieś), Aleksandrowice, Balice, Bolechowice, Brzezie, Brzezinka, Brzoskwinia, Burów, Karniowice, Kleszczów, Kobylany, Kochanów, Młynka, Niegoszowice,
Nielepice, Pisary, Radwanowice, Rudawa, Rząska, Szczyglice, Ujazd, Więckowice, Zabierzów, Zelków (Gmina Zabierzów) - w instytucjach użyteczności publicznej, firmach oraz sklepach.
"Gwarek Małopolski" współpracuje z "Gwarkiem Olkuskim", bezpłatnym dwutygodnikiem informacyjno-reklamowym, kolportowanym w Powiecie Olkuskim na obszarze miast i gmin: Bukowno, Bolesław,
Klucze, Olkusz, Trzyciąż i Wolbrom.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń. Redakcja nie zawsze zgadza się z poglądami wyrażanymi na łamach "Gwarka Małopolskiego". Redakcja odmówi opublikowania
ogłoszeń lub reklam sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego (dobrymi obyczajami).  Redakcja zastrzega sobie prawo odmówienia zamieszczenia ogłoszenia lub reklamy, jeżeli
ich treść lub forma są sprzeczne z linią programową lub charakterem tytułu. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania tekstów oraz zmian ich tytułów. Opracowanie graficzne ogłoszeń jest własnością
Wydawcy i nie może być powielane oraz wykorzystywane w całości lub w części bez jego zgody.
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PRZENIEŚ KREDYT,
ZYSKAJ PODWÓJNIE
Mniejsza kwota kredytu – 3% spłacimy
za Ciebie.
Miesięczna rata niższa niż suma rat
przenoszonych kredytów.
Niskie oprocentowanie – od 6,99%.
Wysoka maksymalna kwota kredytu –
do 200 tys. zł.
Zapraszamy:
Zabierzów, ul. Leśna 2a, 12 282 50 70
pn.–pt. 9.00–17.00, sob. 9.00–13.00
Krzeszowice, ul. K. Wyki 3, 12 258 98 13
pn.–pt. 9.00–17.00
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania wynosi 10,7%, całkowita kwota kredytu (bez
kredytowanych kosztów): 36 000 zł, całkowita kwota do zapłaty: 50 965,99 zł, oprocentowanie
nominalne: 6,99%, całkowity koszt kredytu: 14 965,99 zł (w tym: prowizja: 4000 zł (10%),
odsetki: 10 965,99 zł), 86 równych, miesięcznych rat w wysokości 592,63 zł – przykład
reprezentatywny. Promocja dotyczy zobowiązań spoza Alior Banku. Z promocji wyłączone są
m.in. kredyty ratalne, kredyty i pożyczki zabezpieczone hipoteką o kwotach niższych niż 10 000
zł oraz karty kredytowe i limity w koncie. Z obniżenia raty mogą skorzystać Klienci, którzy
spełnią warunki określone w Regulaminie promocji. Ostateczne warunki kredytowania zależą
od wiarygodności kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu oraz daty płatności pierwszej raty.
Informacja handlowa wg stanu na 12.10.2015 r.

www.romar-bis.pl
SUPER CENY

Sanka 248

NA TYNKI

(PRZY ZESTAWIE OCIEPLENIA)

CENTRUM DOCIEPLEŃ
MIESZALNIA FARB I TYNKÓW
NAJWIĘKSZY WYBÓR KOLORÓW FARB I TYNKÓW W REGIONIE

FARBY • TYNKI • OCIEPLENIA • FILZY
PANELE • DRZWI • ŁAZIENKI i inne
PŁYTY GIPSOWE • WEŁNA MINERALNA
PROFILE • TAPETY – duży wybór
INSTALACJE WOD-KAN-GAZ-C.O.

12 283 63 47 • 609 240 849

