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informacja 
w zakładzie

OPTYK OKULISTA

Siedziba: Kraków ul. Św. Marka 27/1, Modlniczka ul. Słowiańska 85 G,
tel. (12) 433 10 07, tel. kom. 508 238 910 

USŁUGI PRAWNE Kancelaria Radcy Prawnego 

MERITUM Magdalena Chaszczyńska
Obsługa firm, windykacja należności, porady dla osób 
fizycznych, nieruchomości, prawo spadkowe, rodzinne.§

Nawojowa  Góra
Ul. Gwoździec 10

(200 m od pomnika Piłsudskiego)
tel: 12 - 362 43 29
kom: 730 748 856 

zapraszamy: pon-pt 10-18, sob 10-14

Galeria Alkoholi
ul. Kościuszki 3, zaprasza codziennie od 10.00 do 22.00

Polecamy duży wybór 
win i innych trunków

PROMOCJA!
• Whisky Jack Daniels 0,7 l, cena 79 zł

• Wino Dawid Mogen 0,7 l, cena 16.90 zł

IKEA szuka małych projektantów
Konkurs rysunkowy na wymarzonego pluszaka

czytaj str. 2
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Konkurs realizowany jest równole-
gle we wszystkich sklepach IKEA 
na całym świecie. W Polsce, spo-
śród wszystkich zgłoszonych prac, 
przedstawiciele IKEA oraz UNI-
CEF wybiorą 20 najciekawszych 
rysunków. Każdy ze zwycięzców 
otrzyma pluszaka uszytego według 
własnego pomysłu. Ponadto nagro-
dzone prace wezmą udział w mię-
dzynarodowym konkursie, a ich 
mali autorzy powalczą o nagrodę 
główną, jaką jest włączenie plu-
szaka ich autorstwa do limitowanej 
edycji pluszowych zabawek IKEA. 
10 najciekawszych rysunków zo-
stanie „ożywionych”, by stać się 
bohaterami przyszłorocznej akcji 
„Pluszaki dla Edukacji” – mogą 
więc zostać ulubioną przytulan-
ką milionów dzieci. Pomogą też 
tym najbardziej potrzebującym 
z najuboższych regionów świata: 
ze sprzedaży każdej pluszowej 
zabawki, IKEA Foundation prze-
znaczy 1 euro na rzecz programów 
edukacyjnych UNICEF i Save The 
Children.

Konkurs na miarę  
dziecięcych marzeń

W konkursie, który trwa od 12 li-
stopada do 7 grudnia 2014 r., może 
wziąć udział każde dziecko w wie-
ku do 12 lat. Rysunek można prze-
słać w formacie elektronicznym 

za pomocą aplikacji dostępnej na 
www.IKEA.pl/pluszakidlaedu-
kacji lub przyjść z dzieckiem na 
warsztaty rysunkowe w IKEA 
Kraków. Zajęcia odbywają się we 
wszystkie weekendy akcji, tj. 15-16, 
22-23, 29-30 listopada i 6-7 grud-
nia, w godzinach 12.00 – 18.00. 
Podczas warsztatów dzieci, pod 
okiem animatorek, narysują swo-
je wymarzone pluszaki. Następ-
nie (za zgodą rodziców) ich prace 
zostaną zgłoszone do konkursu, 
a każdy mały twórca otrzyma dy-
plom. Rodzice, którzy prześlą ry-
sunek swojej pociechy poprzez 
stronę internetową, otrzymają go 
w formacie elektronicznym. Uzy-
skają też link do rysunku swojej 
pociechy, którym będą mogli po-
chwalić się wśród rodziny i przy-
jaciół. Na stronie konkursowej 
powstanie ogólnodostępna galeria 
prac, gdzie każdy będzie mógł zo-
baczyć, o jakich pluszakach marzą 
dzieci. Rozstrzygnięcie konkur-
su w Polsce nastąpi na początku 
stycznia 2015 roku, globalni zwy-
cięzcy zostaną ogłoszeni do końca 
miesiąca.

Pluszaki dla Krakowskiego 
Pogotowia Ratunkowego

Konkurs rysunkowy jest częścią 
XII edycji kampanii „Pluszaki 
dla Edukacji”, która potrwa do 

3 stycznia 2015 roku. W ramach 
akcji z każdej sprzedanej maskot-
ki i książeczki IKEA Foundation 
przekazuje 1 euro na rzecz progra-
mów UNICEF i Save The Children. 
Międzynarodowa kampania ma też 
swój wymiar lokalny. W Krakowie 
towarzyszy jej zbiórka pluszaków 
dla małych pacjentów Krakowskie-
go Pogotowia Ratunkowego. Ma-
skotki trafią do karetek, aby pomóc 
maluchom choć na chwilę zapo-
mnieć o lęku i bólu. Po zakończeniu 
leczenia dzieci będą mogli zabrać 
swojego pluszowego przyjaciela 
do domu. Aby wesprzeć działania 
IKEA Foundation i jednocześnie 
pomóc najmłodszym pacjentom 
Krakowskiego Pogotowia Ratunko-
wego w trudnych chwilach, wystar-
czy kupić pluszaka i wrzucić go do 
specjalnego pojemnika, znajdujące-
go się na terenie sklepu. W wyniki 
ubiegłorocznej akcji do karetek 
Krakowskiego Pogotowia Ratunko-
wego trafiło blisko 2 400 maskotek, 
ze a sprzedaży pluszaków udało się 
zebrać 10,1 miliona euro, z czego 
prawie 231 tysięcy euro, czyli po-
nad 900 tysięcy złotych, w Polsce. 
Środki te zostały przeznaczone na 
programy edukacyjne dla dzieci 
z krajów rozwijających się, realizo-
wane przez organizacje UNICEF 
i Save the Children.

Pięciu wspaniałych 
Najnowsza kolekcja pluszaków 
IKEA składa się z bohaterów baśni 
„Żabi książę”, opowiadającej histo-
rię Księcia Karola zamienionego 
w żabę przez Gderliwą Wróżkę. 
Bohaterska Księżniczka Klara robi 
wszystko, co w jej mocy, aby odna-
leźć i uratować swojego przyjacie-
la. Książeczka oraz pluszaki są już 
dostępne w ofercie IKEA i wspie-
rają akcję „Pluszaki dla Eduka-
cji”. Wśród uroczych przytulanek 
z Bajkowego Lasu znaleźć można 
Księżniczkę Klarę, Mądrą Sowę, 
Wesołą Myszkę, Czerwonego Kap-
turka i głównego bohatera opowie-
ści – Żabiego Księcia. Wszystkie 
pluszaki są przyjazne dla dzieci, 
nie zawierają niebezpiecznych 
elementów (takich jak np. guziki) 
i wykonane zostały z bezpiecznych 
materiałów. Pluszowa zabawka 
lub książeczka może być wyjątko-
wym, świątecznym prezentem dla 
malucha, tym bardziej, że posiada 
pozytywną moc – pomaga nieść 
radość dzieciom, nie tylko w od-
ległych częściach świata, ale też 
w Polsce.  

IKEA SZUKA MAŁYCH PROJEKTANTÓW
KONKURS RYSUNKOWY NA WYMARZONEGO PLUSZAKA
Czy można nadać kształtu dziecięcym marzeniom? IKEA postanowiła to zrobić i ożywić pluszaki narysowane przez maluchy. Najciekaw-
sze maskotki trafią na sklepowe półki. Małym projektantem może zostać każde dziecko w wieku do 12 lat. Aby wziąć udział w konkursie, 
wystarczy przyjść z pociechami na warsztaty rysunkowe do IKEA Kraków, gdzie dzieci zaprojektują maskotki pod okiem animatorek. 
Zajęcia odbywają się w weekendy, od 15 listopada do 7 grudnia. Prace można też zgłaszać przez stronę internetową.

Było ich pięć: plastyczny - za-
tytułowany ,,Bądź widoczny na 
drodze”, informatyczny -  po-
legający na wykonaniu folderu 
reklamowego zachęcającego do 
noszenia odblasków, na najład-
niejszą gazetkę klasową, literac-
ki - w ramach którego należało 
napisać bajkę pt. ,,Odblaskowe 
krasnoludki” oraz turniej wie-
dzy pod nazwą ,,Wzorowy pie-
szy” dla klas I-III, a dla klas 
IV-VI ,,Bezpieczeństwo ruchu 
drogowego”.
Z okazji podsumowania akcji 
przyjechali do nas nawet przed-
stawiciele firmy Votum, państwo 
Ewelina i Tomasz Włodarczyko-
wie oraz pani policjant starszy 
sierżant Aneta Walor z poste-
runku policji w Krzeszowicach. 
W turnieju wiedzy pierw-
sze miejsce w kategorii kl. I-
-III zajęła Aleksandra Hrabia, 
a w klasach IV-VI główna na-
groda przypadła Natalii Klich. 
Zarówno one jak i inni uczestni-
cy turnieju wiedzy BRD otrzy-
mali w nagrodę misia i dyplom.                                           
Na wyróżnienie zasłużyli zaś: 
Roksana Kościelniak, Agata Ru-
sek, Emilia Kowalczyk, Daniel 
Rusek, Oliwia Sioła, Konrad 
Skotniczny i Karol Stach. Na-
grodzono ich dyplomami.   
W konkursie plastycznym 
w młodszych klasach zwycięz-

cami zostali: I miejsce - Laura 
Kania i Zuzanna Karcz oraz 
Michalina Hrabia, II - Kacper 
Woźniak, III - Patrycja Klich. 
W starszych klasach zwyciężyli: 
I miejsce- Julia Karcz, II - Oli-
wia Kwarta i Karol Stach, a III 
- Natalia i Przemysław Klich.  
Konkurs informatyczny wygrała 
Karolina Zawisza, II miejsce za-
jęła Wiktoria Sarota, natomiast 
III  zdobył Konrad Skotniczny.
Najładniejszą gazetką klasową 
okazała się ta przygotowana 
przez klasę pierwszą, II miejsce 
zajęły klasy szósta i piąta, a III - 
klasa druga i trzecia.      
W konkursie literackim pt. „Od-
blaskowe krasnoludki” I miejsce 
przypadło Weronice Hrabia, II 
- Natalii Mlaskawa, na III miej-
scu zaskoczył wszystkich remis 
Oliwii Kwarta z Kacprem Grze-
gorczykiem. 
Po rozdaniu nagród  wszyscy 
dostali kamizelki i znaczki od-
blaskowe, a następnie  zrobili-
śmy sobie pamiątkowe zdjęcie. 
Na zakończenie klasy druga 
i trzecia zaprezentowały pro-
gram artystyczny, który pokazał 
nam, jak poruszać się po jezdni,                    
co robić oraz czego nie.  
Uroczystość prowadził pan Jaro-
sław Piekarz, a głównymi koor-
dynatorkami akcji „Odblaskowa 

szkoła” były panie: Iwona Karcz 
i Agata Krzystanek. 
Sponsorami naszej akcji byli: 
Rada Rodziców Szkoły Podsta-
wowej w Czubrowicach, kance-
laria odszkodowawcza i funda-
cja Votum, reprezentowani przez 
rodziców naszych uczniów, pań-
stwa Eweliną i Tomasza Wło-
darczyk, którym dziękujemy za 
ogromne zaangażowanie oraz 
Krakowskie Centrum Ubezpie-
czeniowe. 
Akcja „Odblaskowa szkoła” to 
bardzo atrakcyjna i potrzebna 
inicjatywa, która wniosła wiel-

kie ożywienie i wiele radości 
w życie szkoły. Mamy nadzieję, 
że w przyszłym roku też będzie-
my mieli okazję świętować jej 
finał w podobnym nastroju. 
Otrzymane kamizelki odbla-
skowe mieliśmy okazję wyko-
rzystać już dwa dni później – na 
wycieczce szkolnej do teatru.  

   

 v Natalia Mlaskawa 
Weronika Hrabia 

Julia Kwarta z kl. VI

ODBLASKOWA SZKOŁA
Od dawna w naszej szkole nie działo się nic tak ciekawego, jak w środę 29 paź-
dziernika 2014, kiedy to odbył się finał akcji ,,Odblaskowa szkoła”, podczas którego 
podsumowaliśmy wszystkie organizowane w tej akcji konkursy. 

Z najgłębszym smutkiem pragniemy zawiadomić, 
że w nocy z 13 na 14 listopada  

niespodziewanie odeszła na zawsze  
długoletnia i niezastąpiona pracownica  

Zespołu Szkół w Tenczynku, osoba wielkiego 
serca i niezłomnego charakteru,

Pani 
EWA MORCINEK

Pozostawiła nas w bólu, zdumionych kruchością 
ludzkiej egzystencji, oszołomionych utratą 

człowieka, którego obraz tak zrósł się z naszym 
światem, że nie sposób wyobrazić sobie zapełnienia 

pustego miejsca przy biurku  
w sekretariacie.

Brakuje nam słów, by wyrazić ból  
po TEJ STRACIE, brakuje nam odpowiednich 

zdań, by wesprzeć NAJBLIŻSZYCH naszej 
DROGIEJ KOLEŻANKI. 

Chcielibyśmy ofiarować jej słowa poety,   
który jak żaden inny umiał opowiadać o ludzkich 

uczuciach, stwarzać światy bliskie sercom  
i uwznioślać nasz zwyczajny los.

Już czas ukochać wieczór z tamtej strony rzeki,
I zmarłego sąsiada ogród niedaleki,

I ciemność, co, nim duszę sny do snu uprzątną,
Żywi nas po kryjomu dobrocią pokątną.
Już czas ciułać okruchy ostatniego znoju
W ubogich złocistościach zlękłego pokoju,

I skroń złożyć w twe ręce, wycieńczone mgłami ―
I nie płakać nie płakać wspólnymi siłami!

 (Bolesław Leśmian)

Pogrążeni w głębokiej żałobie
Pracownicy Zespołu Szkół 

 im. Władysława Jagiełły w Tenczynku
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Z rozmów naszej Czytelniczki z innymi pacjentami wynikało, że 
problemy takie niestety zdarzają się bardzo często…
Czytelniczka, kulturalna, starsza osoba, która sama boryka się z wie-
loma problemami zdrowotnymi, opiekuję się siostrą, która po wyle-
wie jest częściowo sparaliżowana i wymaga stałej, specjalistycznej 
opieki. Lekarz zajmujący się pacjentką od lat, doskonale zna sytu-
ację, skąd więc problem?
Postanowiliśmy zaczerpnąć informacji w oddziale Narodowego 
Funduszu Zdrowia i przekazać Państwo uzyskane wiadomości.
Przede wszystkim pamiętać należy, że opieka w ramach ubezpie-
czenia zdrowotnego, świadczona jest nie tylko w placówkach służby 
zdrowia. Na pomoc medyczną finansowaną przez Narodowy Fun-
dusz Zdrowia może liczyć również obłożnie chory przebywają-
cy w domu.
W przypadkach uzasadnionych wskazaniami medycznymi można 
zgłosić telefonicznie potrzebę wizyty domowej u chorego w go-
dzinach pracy przychodni (od 8.00 do 18.00). Podczas wizyty le-
karz zbada chorego, skontroluje jego stan, doradzi sposoby lecze-
nia i pielęgnacji, wystawi recepty na leki. Warto również sprawdzić 
w przychodni, pod jaki numer telefonu należy dzwonić, jeśli będzie 
potrzebna pilnie wizyta lekarza pierwszego kontaktu wieczorem, 
nocą, w niedzielę czy święta. Taką pomoc można uzyskać w ramach 
tzw. opieki całodobowej. Każda przychodnia powinna umieścić 
w sposób widoczny informację o miejscu świadczonej opieki ca-
łodobowej- wraz z adresem i numerem telefonu.
W przypadku osoby obłożnie chorej często konieczna jest zmiana 
opatrunków czy np. regularne zastrzyki. Pacjent może wówczas 
liczyć na pomoc pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej 
(POZ). Pielęgniarską opieką domową mogą być objęci pacjenci, 
którzy złożą deklarację wyboru do pielęgniarki POZ. Jeśli stan 
chorego będzie wymagał zachowania ciągłości udzielania świad-
czeń pielęgniarskich również po godz. 18.00 lub w soboty, niedziele 
oraz dni wolne od pracy – wówczas Pacjent uzyska pomoc w ramach 
tzw. opieki całodobowej. 
Pielęgniarka pomaga w terapii prowadzonej przez lekarza, aplikuje 
zastrzyki, zmienia opatrunki, wykonuje podstawowe zabiegi pielę-
gnacyjno - lecznicze - także w stomiach, przetokach i trudno go-

jących się ranach. Jeśli osoba chora wymaga specjalnej diety i kar-
mienia może liczyć na wsparcie pielęgniarki w ustaleniu sposobu 
żywienia i rodzaju pokarmu. Fachowa opieka pielęgniarska pozwoli 
także zapobiec powikłaniom wywołanym długotrwałym unierucho-
mieniem, pielęgniarka pomaga bowiem również w podstawowych 
ćwiczeniach rehabilitacyjnych. Opiekun zajmujący się chorym - 
może liczyć na rady w zakresie codziennej opieki i pielęgnacji.
Pielęgniarka rodzinna pomaga osobie obłożnie i przewlekle chorej 
tak długo, jak długo wymaga tego jej stan. Jeśli jednak chory po-
trzebuje na okres dłuższy niż 2 tygodnie dożylnej kroplówki, cew-
nikowania, zabiegów w przypadku stomii, przetoki; karmienia przez 
zgłębnik, płukania pęcherza moczowego bądź pielęgnacji ze wzglę-
du na rurkę tracheotomijną warto wówczas skorzystać z pielęgniar-
skiej opieki długoterminowej. W uzyskaniu takiej opieki pomoże 
Państwu pielęgniarka POZ opiekująca się chorym, potrzebne będzie 
również skierowanie wystawione przez lekarza np. podstawowej 
opieki zdrowotnej.
Jeśli Pacjent jest obłożnie chory, nie wymaga pobytu w szpitalu, 
ale potrzebuje systematycznej opieki pielęgniarskiej może zostać 
zakwalifikowany do pielęgniarskiej opieki długoterminowej. 
W zakwalifikowaniu chorej osoby do objęcia opieką pomoże Pacjen-
towi lekarz pierwszego kontaktu oraz pielęgniarka środowiskowa. 
Lekarz wystawia stosowne skierowanie określając stan chorego 
i rodzaj niezbędnej pomocy; pielęgniarka wypełnia druk kwalifika-
cji opisując stopień samodzielności chorej osoby (m.in. w zakresie 
poruszania się, czynności higienicznych itp). Na podstawie tych do-
kumentów może zostać choremu przydzielona pielęgniarka opieki 
długoterminowej.
Pielęgniarka opieki długoterminowej odwiedza chorego co najmniej 
4 razy w tygodniu. W razie potrzeby dostępna jest również w nie-
dzielę, święta i dni wolne od pracy. Chory może liczyć na pomoc 
w zakresie toalety, higieny, pielęgnacji; pomoc w poruszaniu się, 
podawaniu posiłków, zmianie opatrunków, dbałości o sprzęt np.: 
stomijny czy cewnik, aplikowaniu leków i zastrzyków. Opiekun na-
tomiast, uzyska od pielęgniarki istotne wskazówki jak pielęgnować 
chorego na co dzień. *
Liczymy na to, że w trosce o pacjenta oraz wypełniając swoje obo-

wiązki, a jednocześnie realizując w ten sposób prawa pacjenta, ża-
den lekarz pierwszego kontaktu, ani żadna przychodnia nie będzie 
stwarzać jakichkolwiek problemów pacjentom (i ich bliskim), którzy 
takiej pomocy potrzebują.
Mamy też nadzieję, że w każdej placówce medycznej – ośrodku 
zdrowia – pacjenci będą mogli uzyskać bez najmniejszego problemu 
odpowiednie formularze, gdyż zwłaszcza dla ludzi starszych „ścią-
ganie” ich z Internetu może być po prostu niewykonalne.
Często, aby pomóc, wystarczy tylko odrobina dobrej woli, tym bar-
dziej, że pacjenci obłożnie i przewlekle chorzy, potrzebujący opieki 
domowej, to często ludzie starsi, którzy przepracowali całe swoje 
życie, a znajdując się w ciężkiej życiowej sytuacji nie chcą niczego 
więcej, jak tylko realizacji ich uprawnień przez wyznaczone do tego 
celu służby medyczne.     

 v Redakcja
* materiały pochodzące z oficjalnej strony  

Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie: www.nfz-krakow.pl

OPIEKA DOMOWA DLA OSÓB OBŁOŻNIE I PRZEWLEKLE CHORYCH PRAWEM PACJENTA
W ostatnim czasie Czytelniczka poinformowała nas, że w jednej z przychodni lekarskich na terenie Gminy Krzeszowice, miała pro-
blem z uzyskaniem od lekarza pierwszego kontaktu skierowania dotyczącego pielęgniarskiej opieki domowej dla osoby obłożnie 
chorej. Kolejnym problemem było dla naszej Czytelniczki uzyskanie formularza, który winna była wypełnić, by móc złożyć wniosek 
o uzyskanie takiej opieki dla swojej przewlekle chorej siostry.

Największy wzrost sprzedaży 
w okresie od lipca do września 
2014 zanotowały centra FAC-
TORY Annopol w Warszawie 
(34%) i FACTORY Kraków 
(21%). W tym samym czasie 
odwiedzalność wszystkich 
centrów FACTORY w Polsce 
wzrosła o 5%.
Wartość sprzedaży i odwie-
dzalności w 2014 roku, tak jak 
w poprzednim, oceniamy wy-
soko. Po otwarciu w I kwartale 
2013 roku drugiego warszaw-
skiego centrum Factory An-
nopol mamy największą sieć 
centrów outletowych w Polsce. 
Spodziewamy się dobrego wy-
niku za cały 2014 rok – mówi 
Magdalena Chachulska Asset 
Management Director w Ne-
inver Asset Management. 
W 2014 roku do końca września 
zakupy w centrach FACTORY 
zrobiło 9 mln 450 tysięcy klien-
tów. W całym 2013 roku zakupy 
w FACTORY wybrało prawie 12 
mln klientów. Wzrost odwiedzal-
ności w 2013 roku wyniósł 22 % 
więcej niż w roku poprzednim. 
FACTORY, zarządzane przez 
Grupę NEINVER, to sieć centrów 
wyprzedażowych, gromadzących 
sklepy popularnych marek pol-
skich i światowych w cenach za-

wsze obniżonych od 30% do 70%.
Po 14 latach obecności firmy 
NEINVER w Polsce FACTO-
RY oferują klientom 84,500 
m. kw. powierzchni handlowej. 
W drugiej połowie 2015 roku 
zakończy się rozbudowa cen-
trum FACTORY Ursus, która 
powiększy tę wartość o kolejne 
6 200 m. kw.

Marka FACTORY
Outlety FACTORY to najwięk-
sza sieć centrów wyprzedażo-
wych w Polsce, odwiedzana co 
roku przez kilkanaście milio-
nów klientów, w największych 
miastach: Warszawa (Ursus, 
Annopol), Poznań, Wrocław 
i Kraków. 
Na 84,500 m² powierzchni, cen-
tra FACTORY gromadzą ponad 

250 znanych marek polskich 
i światowych.  
Na polskim rynku centra FAC-
TORY obecne są od 2002 roku, 
kiedy NEINVER otworzył 
pierwsze centrum wyprzedażo-
we w Polsce - FACTORY War-
szawa Ursus, rozbudowywane 
dzisiaj o kolejne 6 200 m²  po-
wierzchni handlowej. 
Pod marką FACTORY, NE-
INVER wprowadził koncepcję 
centrów outlet do Hiszpanii 
i Polski, od lat pozostając li-
derem na tych rynkach. Firma 
jest także drugim co do wielko-
ści operatorem centrów outlet 
w Europie. 
Więcej informacji o cen-
trach outletowych FACTORY:  
www.factory.pl 

ŚWIETNE WYNIKI FACTORY
WZROST SPRZEDAŻY I ODWIEDZALNOŚCI

Systematycznie rośnie popularność i rentowność mar-
ki FACTORY. Wartość sprzedaży w III kwartale 2014 
roku w centrach FACTORY wzrosła w porównaniu do 
analogicznego kwartału zeszłego roku o 13%. Wyższa była także w III kwar-
tale odwiedzalność. W 2014 roku - do końca września - zakupy w centrach 
FACTORY zrobiło 9 mln 450 tysięcy klientów.
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DREW-EKO
WYROBY OGRODOWE Z DREWNA
WOLA FILIPOWSKA
ul. Krzeszowicka 67 ✆ 784 416 692
> ALTANY  
> MEBLE OGRODOWE
> DOMKI LETNISKOWE,
    NARZĘDZIOWE 
    I DREWUTNIE
> HUŚTAWKI   
> PLACE ZABAW
> BUDY DLA 
    PSÓW I KOTÓW
> STUDNIE, WIATRAKI, 
    DONICE
> SZTACHETY, 
    PODBITKA, 
    BOAZERIA

www.altanydreweko.pl

• Kamień Naturalny
• Usługi Brukarsko-Kamieniarskie
• Grille Ogrodowe
• Ogrodzenia
• Chodniki
• Elewacje z kamienia
 

www.radtur.jaworzno.pl
tel. 694 018 473, 504 208 184

Transport

Charlotte Link : Ciernista róża
Brutalne morderstwo i mroczne tajemnice sprzed 
lat pogrzebane na idyllicznej angielskiej wyspie... 
Przed własną pamięcią nie da się uciec, a zbrod-
ni – ukryć na zawsze... Charlotte Link znów wcią-
ga czytelników w śledztwo, które odkrywa coraz 
mroczniejsze sekrety z przeszłości....

Marcin Mastalerz : Miasto 44
„Miasto 44” - książka o  ludziach, którzy młodość 
zostawili na barykadzie. Emocjonalna opowieść 
o wchodzeniu w dorosłość, pierwszych miłościach, 
rywalizacji, namiętności oraz młodzieńczych wy-
głupach. „Miasto 44” Marcina Mastalerza świetnie 
oddaje filmową historię wg scenariusza Jana Ko-
masy. Książka przenosi czytelnika do Warszawy 
1944 roku, Warszawy, która z dnia na dzień obraca 
się w gruzy. Młodzi walczą, kochają się, szybko po-
ślubiają, bo za chwilę może już nie być nic. Jest tu 
i teraz, jest sprawa, jest bohaterstwo, jest poświę-
cenie, jest przyjaźń. 

Martyna Wojciechowska :  
Zuzu mały pasterz z plemienia Himba

Zuzu mieszka w Namibii w domu zbudowanym z 
gliny. Opowie wam jak wygląda życie na pustyni. 
Dowiecie się, czy zajmowanie się kozami i krowami 
jest łatwe, jak zrobić specjalny krem, który barwi 
skórę na czerwono i chroni przed słońcem. Dlacze-
go chociaż jest chłopakiem nosi na głowie warko-
czyki i jak można się umyć bez użycia wody. Bo na 
pustyni wody jest bardzo mało i służy tylko do picia. 

Rafał Klimczak :  
Nudzimisie i przedszkolaki

Kiedy się nudzisz, wołaj nudzimisia. Wrota Nudzi-
misiowa już otwarte! Odtąd już żadne dziecko nie 
będzie się nudzić! Wszystko  zaczęło się od tego, 
że Szymek się nudził. Głośno  wołał „nuuuuudzi mi 
się!, nuuuuudzi mi się!”. I nudzimisie do niego przy-
szły…Okaże się, że oprócz odnudzania sympa-
tyczne stworki potrafią również rozwiązywać inne 
problemy przedszkolaków.

S. J. Watson : Zanim zasnę
Wspomnienia nas definiują. Wyobraź więc sobie, że 
tracisz je za każdym razem, kiedy zapadasz w sen. 
Zapominasz, jak się nazywasz, kim jesteś. Nie pa-
miętasz wydarzeń z przeszłości, nie rozpoznajesz 
ludzi, których kochasz - wszystko to znika w ciągu 
jednej nocy. A jedyna osoba, której ufasz, być może 
mówi ci jedynie połowę prawdy... 

Janusz Leon Wiśniewski : Grand 
„Grand” to powieść, którą można by nazwać 
zbiorem nowel, z których każda ma swój numer, 
a dokładnie numer pokoju w hotelu dla tych lepiej 
sytuowanych. Rzecz dzieje się bowiem w sopockim 
Grand Hotelu, który gościł w swych progach Hitle-
ra, Marlenę Dietrich czy Władimira Putina. W „Gran-
dzie” poznajemy całą galerię charakterów, których 
losy splatają się tylko dzięki zbiegom okoliczności. 
Bywa, że sam hotel jest bodźcem  do opowiedze-
nia  historii  swojego życia. Sopocki Grand skrywa 
wiele sekretów,  nieczystych  myśli i wydzielin, które 
niewinne pokojówki zamykają z dyskrecją na klucz. 

Wojciech Cejrowski : Wyspa na prerii
Wyspa na prerii z pewnością nie zawiedzie miłośni-
ków gawędziarskiego stylu znanego podróżnika. 
Jest tu przygoda, refleksja, żart, nieco tajemniczo-
ści i sporo ironii, pokazującej dystans autora do sa-
mego siebie. Wojciech Cejrowski po latach wraca 
na swoje rancho w Arizonie, tuż przy granicy z Mek-
sykiem. Dziki Zachód dawno przestał być dziki, ale 
mieszkańcy prerii wciąż o tym zapominają. - wyja-
śnia.  Południe Stanów Zjednoczonych oraz daw-
ny Dziki Zachód są zupełnie inne niż Nowy Jork, 
Chicago czy Kalifornia. Styl życia na prerii zadziwia 
nawet tych, którzy dobrze znają Amerykę.

John Grimm : Gwiazd naszych wina
Hazel choruje na raka i mimo cudownej terapii da-
jącej perspektywę kilku lat więcej, wydaje się, że 
ostatni rozdział jej życia został spisany już podczas 
stawiania diagnozy. Lecz gdy na spotkaniu grupy 
wsparcia bohaterka powieści poznaje niezwykłego 
młodzieńca Augustusa Watersa, następuje nagły 
zwrot akcji i  okazuje się, że jej historia być może 
zostanie napisana całkowicie na nowo.  Wnikliwa, 
odważna, humorystyczna i ostra książka to najam-
bitniejsza i najbardziej wzruszająca powieść Johna 
Greena, zdobywcy wielu nagród literackich. Autor 
w błyskotliwy sposób zgłębia ekscytującą, zabaw-
ną, a równocześnie tragiczną kwestię życia i miłości. 

W tym roku program adreso-
wany jest do tych dwóch szkół, 
natomiast w przyszłości  planuje-
my pozyskać środki i wzbogacić 
biblioteki szkolne we wszystkich 
instytucjach oświatowych na 
terenie naszej gminy.  Zgodnie 
ze strategią Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego ak-
tualnie realizowany w naszej 
gminie Program Rozwoju Czy-
telnictwa  przewidziany jest na 
lata 2014-2020.
Z pozyskanych funduszy zaku-
piono  rozmaite i ciekawe nowo-
ści  książkowe,  uwzględniając  
również lektury szkolne, tak aby 
uczniowie uczęszczający do szkół 
mieli jak najbliżej po książkę. Do 
Szkoły w Wielkiej Wsi przekaza-
no 103 egzemplarze, natomiast 
w bibliotece szkolnej w Białym 
Kościele księgozbiór powiększył 
się o 112 egzemplarzy.  
W ramach realizowanego Pro-
gramu Rozwoju Czytelnictwa 
Gminna Biblioteka Publiczna 
w Wielkiej Wsi oraz szkoły 
z Białego Kościoła i Wielkiej 
Wsi rozpoczęły działania mające 
na celu rozbudzenie wśród dzieci 
aktywności czytelniczej.  Przy-
stępując do tego projektu zależa-
ło nam, aby dzieciom przekazać 
miłość do książek ponieważ nie 
rodzimy się z potrzebą czytania. 
Rozbudzić czytanie możemy 
przez kontakt z książką atrak-

cyjną, taką która sprawi dziecku 
radość. Dlatego też na pierwsze 
zajęcia wybrano kultową mini-
powieść „Sceny z życia smoków” 
Beaty Krupskiej.
Dzieciom z Białego Kościoła 
i z Wielkiej Wsi w bibliotece 
przeczytał  Wójt Gminy Wielka 
Wieś Tadeusz Wójtowicz, który 
cyklicznie angażuje się w głośne 
czytanie dzieciom przy różnych 
inicjatywach podejmowanych 
przez bibliotekę. W Szkole Pod-
stawowej w Białym Koście-
le dzieciom czytali również 
przedstawiciele  OSP w Białym 
Kościele. Pan Bartłomiej Ja-
strzębski i  pan Grzegorz Szopa 
przeczytali fragmenty dwóch 
pozycji wydawniczych: „Nowe 
kłopoty detektywa Pozytyw-
ki” i „Mysi domek: Sam i Julia 
w cyrku”. W listopadzie z dzieć-
mi spotkają się jeszcze przed-
stawiciele z Młodzieżowej Rady 
Gminy oraz Białokościelanki.
Już 17 listopada w Szkole Pod-
stawowej w Wielkiej Wsi odbę-
dzie się konkurs międzyszkol-
ny, w którym uczestnicy będą 
zmagać się z zadaniami doty-
czącymi lektury szkolnej „Pi-
nokio”. O kolejnych działaniach 
w ramach Narodowego Progra-
mu Rozwoju Czytelnictwa bę-
dziemy Państwa informować na 
bieżąco.

 v www.wielka-wies.pl

NARODOWY PROGRAM 
ROZWOJU CZYTELNICTWA
Trwa realizacja Programu Biblioteki Narodowej 
„Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” 
Priorytet 2 w ramach którego Gminna Biblioteka 
Publiczna pozyskała pieniądze na zakup nowości 
książkowych zgodnie z potrzebami szkół z Wielkiej 
Wsi oraz z Białego Kościoła. 
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www.gabinetelf.pl

Instytut Urody Elf
Krzeszowice, ul. Daszyńskiego 1

 Gabinet Kosmetyczno-
Szkoleniowy Elf 

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

Paznokcie tworzone z pasją

Wśród klientek mam wiele zwolenniczek naturalnych pa-
znokci. Krótkich, nierzucających się w oczy, ale zadbanych, 
wypielęgnowanych. Temu służy manicure biologiczny i 
klasyczny. W tę stylizację doskonale wpasowuje się nie-
przemijający french manicure. Można go wykonać i pięknie 
się prezentuje również na bardzo króciutkich pazurkach.
Ale co, jeśli klientka ma zniszczone, kruche, łamliwe, 
rozdwajające się paznokcie? Wtedy warto zainteresować 
się manicurem japońskim. Taka usługa odbuduje, zrege-
neruje i pozostawi płytki błyszczące różową perłą. Nada 
paznokciom piękny, zdrowy wygląd oraz zapewni im 
podwójną porcję cennych wartości odżywczych.
Efekty - manicure japoński:
• wzmocni naturalną płytkę
• dostarczy wit. A, E, H, prowitaminę B5, kreatynę, 

krzemionkę z morza japońskiego, pyłek pszczeli
• nada jedwabistą gładkość
• zastymuluje wzrost paznokci
• zapewni skuteczną ochronę przed rozdwajaniem
• nada sprężystość, giętkość i zdrowy połysk
Manicure hybrydowy z kolei to szaleństwo barw, daje 
wiele możliwości kolorystycznych. To propozycja dla Pań, 
dla których główną rolę odgrywa kolor. W okresie jesieni 
wybieramy barwy zdecydowane, ciemne, nasycone, fiolety, 
oberżyny, kolory ziemi, ewentualnie królewski odcień 
niebieskiego. Mogą to być monochromatyczne, czyli 
jednokolorowe, chociaż teraz modny jest dwukolorowy 
manicure, jak również nieprzemijający frencz lub antyfrench, 
czyli frencz odwrócony, ale w wersji z kolorami. Klientki 

chętnie eksperymentują z ostrymi, 
kontrastowymi barwami.
Jednak do moich ulubionych technik 
w dalszym ciągu należy żel na tipsie, 
gdyż daje możliwość stworzenia 
paznokci, nawet u osób, które 
obgryzają i prawie nie mają swojej 
płytki. Z jednej strony taka stylizacja 
ma szansę odzwyczaić od nieładne-
go nawyku. Z drugiej przedłużanie 
paznokci jest stworzone dla kobiet, 
które chcą bawić się manicurem. To 
szansa na ciekawą fakturę paznokci, 
seksowny migdałkowy kształt, zdo-
bienia. Chociaż i tu często klientki 
wybierają frencz tylko że kolorowy, 
a jeżeli tradycyjny, to w parze z li-
nerami, cyrkoniami czy brokatem. 
Wykonuję wzory delikatne i skromne lub oryginalne, 
odważne, w zależności od życzenia klientki.
Podążając za najnowszymi trendami, prezentuję 
najmodniejszy produkt w stylizacji paznokci i nowość 
w Polsce: manicure tytanowy. Dzięki tytanowemu 
manicure paznokcie są błyszczące, naturalnie cienkie 
i bardzo mocne. Tytan przynosi ze sobą jeszcze 
jedno: trójwymiarowość stylizacji. Przepiękne kolory 
z zatopionym mieniącym się pyłkiem, będą miłym 
zaskoczeniem dla wielu Pań.
Efekty - manicure tytanowy:
• naturalna grubość paznokcia
• wzmocnienie naturalnej płytki paznokciowej
• tytanowa trwałość 4-6 tygodni
• bomba witaminowa, już od pierwszego użycia, 

odżywia naturalne paznokcie, dostarcza wapń, 
tytan, wit. E

• rewolucyjny sposób na zdrowe i zadbane pa-
znokcie

W tym sezonie paznokcie muszą być niczym biżuteria: 
piękne, perfekcyjne i zwracające uwagę. Na zbliżające się 
święta mam już przygotowane zdobienia: banieczki, cho-
inki, śnieżynki, reniferki, będzie dominować czerwień, 
po prostu - Merry Christmas! Stylizacje sylwestrowe z 

kolei to głębokie, zjawiskowe czernie, granaty, szafiry, 
z brokatami w wersji 3D. I tu służyć mi będą tytany. 
Mam nadzieję, że zadowolę moje klientki, nie tylko 
niepowtarzalną stylizacją, ale również niską ceną!
Niezwykle jest urzeczywistniać paznokciowe fantazje, 
tworzyć niestandardowe, artystyczne formy, nigdy 
nie zapominając jednak o eleganckich i klasycznych, 
ponadczasowych. Oczywiście trzeba posiadać różno-
rodne techniki pracy, przykładać uwagę do szczegółów, 
być kreatywnym, mieć pomysły, zamiłowanie, pasję… 
Dużo? Nie sądzę, gdyż radość, jaką przynosi uzyskany 
efekt jest niepowtarzalna. 

Elżbieta Godyń
właścicielka Instytutu Urody Elf,  

szkoleniowiec Clarena  na Małopolskę

Paznokcie to przysłowiowa „kropka nad i”, podkreślają styl danej osoby, są jednym z podstawowych elementów mody. Możemy 
je zdobić, przedłużać, nadawać im nowe formy. Moim celem jest tworzenie paznokci doskonałych, pasujących do osobowości, 
okazji, stylu klientki. Uwielbiam dobierać kształt, długość, kolory lakierów, ich nasycenie, ewentualne zdobienia. Sprawianie, 
że ktoś czuje się przez to piękniejszy i szczęśliwszy jest bardzo satysfakcjonujące!

Zapraszam na kursy stylizacji paznokci:

Kurs modelowania  
płytki żelem na tipsie

Czas trwania szkolenia wynosi: 1 dzień
Koszt: 390 zł

Kurs modelowania  
płytki żelem na tipsie/szablonie
Czas trwania szkolenia wynosi: 2 dni

Koszt: 800 zł

Kurs nakładania żelu  
typu soak off /hybryda

Czas trwania szkolenia wynosi: 1 dzień
Koszt: 350 zł

Szkolenia prowadzone są w małych grupach 
lub indywidualnie. Wiedza teoretyczna, a nade 

wszystko praktyczna - przekazywana jest  
w ciekawy i różnorodny sposób.

Jaka jest wartość historyczna zamku Tenczyn 
i w jakim jest on obecnie stanie ?
Jan Janczykowski: Zamek Tenczyn to chyba naj-
ważniejsze a na pewno największe ruiny w połu-
dniowej Polsce. Na naszym terenie jest to z całą 
pewnością największy i najcenniejszy obiekt tego 
rodzaju. Potwierdzają to wszystkie prowadzone tu 
prace i dokonane odkrycia, co chwilę dowiaduje-
my się o czymś nowym i interesującym, dodatko-
wo podnosi to walory obiektu. 
Jednocześnie zamek jest już od wielu lat w stanie 
zagrożenia konstrukcyjnego, główne wejście na 
przykład było do niedawna wręcz niedostępne 
gdyż mury ponad nim groziły zawaleniem. Ta 
kwestia została już rozwiązana, trzeba jednak ra-
tować inne części obiektu, będące również w sta-
nie katastrofy budowlanej. Na szczęście od pięciu 
lat trwają prace dotowane przez Ministra Kultury 
dzięki którym widać pierwsze efekty. Jednak wie-
le lat podczas których nie udawało się przeprowa-
dzić rzetelnej konserwacji rzutuje na stan obiektu 
który generalnie jest nadal  bardzo zły.
Jak ocenia Pan postępy prac na Tenczynie?
Jan Janczykowski: Moja opinia jest bardzo po-
zytywna. W sprawie Tenczyna głos zabrała rów-

nież Komisja Architektury Obronnej ICOMOS-u, 
w ramach konferencji jaką mieliśmy przed dwoma 
laty w Krakowie.   Specjaliści z całej Polski oraz 
z zagranicy odwiedzili Tenczyn, roboty zostały 
przez nich ocenione bardzo wysoko. Potwierdza to 
fakt że jakość prowadzonych prac jest bardzo do-
bra, wybrany kierunek oceniono jako optymalny. 
Problem polega jednak na tym że nie zawsze wie-
my którą część obiektu wybrać do kolejnego etapu 
zabezpieczenia  gdyż skala potrzeb jest ogromna. 
Obecnie zabezpieczana jest baszta Grunwaldzka, 
jednak w bieżącym roku prace na pewno nie będą 
zakończone i trzeba je będzie prowadzić w kolej-
nym sezonie. Mamy jednak inne części zamku 
które się walą i trzeba jak najszybciej rozpocząć 
prace zabezpieczające. W tym momencie pojawia 
się jednak pytanie na co wystarczy środków z ko-
lejnej dotacji. Sprawa ta nie jest więc prosta, mam 
nadzieję że uda się ją jednak pomyślnie rozwiązać.
Jak Pan widzi Przyszłość Tenczyna?
Jan Janczykowski: W tym momencie przyszłość 
Tenczyna jest dość niepewna ze względu na to że 
zmienia się jego właściciel. Zamek odzyskali jego 
dawni właściciele – rodzina Potockich – w mo-
mencie gdy Gmina Krzeszowice korzystając ze 

100-procentowej dotacji Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego już od kilku lat prowa-
dzi prace zabezpieczające. Właściciele deklarują 
pełne poparcie dla tych prac, ale byłoby  najlepiej 
gdyby doszło do porozumienia które pozwoliło-
by  prowadzić prace zabezpieczające na zasadzie 
kontynuacji wniosku Gminy, co daje największe 
szanse na otrzymanie wysokiej dotacji z tej samej 
puli. Ważne jest aby nie doszło do przestoju prac 
gdyż potrzeby są nadal gigantyczne. Jeżeli uda się 
rozwiązać te problemy i znaleźć dalsze środki na 
konserwację ruin to wtedy będziemy mieli moż-
liwość aby wreszcie, po wielu latach, udostępnić 
zamek turystom. Można by wprowadzić w nim 
funkcję muzealną, dzieje Tenczyna jak i kolejnych 
jego właścicieli są niezwykle interesujące. Można 
by również eksponować odkrycia jakie zostały 
dokonane w trakcie dotychczasowych prac. Mamy 
na Tenczynie najwyższej klasy kamieniarkę która 
została odkryta w gruzowisku, mamy całą masę 
materiałów ikonograficznych, są dostępne projek-
ty Hendla z czasów  konserwacji z początku XX 
w. Naprawdę jest co pokazać, miejsce na to będzie, 
oby tylko udało się to zrobić..

Czego potrzeba Tenczynowi ?
Maria Filipowicz: Podstawowym warunkiem skutecznego ratowania Tenczyna  i przystosowania go do udostępnienia zwiedzającym jest stałe,  regularne finansowanie 
prac zabezpieczających. Ważne jest żeby środki na renowacje docierały do Tenczyna co roku aby w każdym sezonie udawało się uratować część zamku. Gdy zabezpie-
czymy basztę Grunwaldzką i doprowadzimy ją do takiego stanu że nie będzie groziła zawaleniem to powinniśmy przystąpić do zabezpieczenia skrzydła mieszkalnego. 
W tej części zamku woda przecieka przez dwa sklepienia i wdziera się do piwnic. Część mieszkalna zamku była zabezpieczana w latach 60-tych ubiegłego stulecia 
lecz ”ząb czasu”  nadgryzł wspomniane sklepienia, powstały w nich dziury na wylot. Jest to obecnie najpilniejszy problem.
A czy coś się Tenczynowi udało ?
Maria Filipowicz: Udał się wykonawca prac. Gdyby nie Pan Michał Lipiński i jego ludzie którzy bardzo lubią tą „robotę” i których ona bawi to z pewnością efekty 
nie byłyby tak dobre. Podczas takich prac konieczny jest kierownik budowy i murarze którzy lubią zabytki i którzy chcą coś odkrywać. Gdybyśmy ich nie mieli to 
z pewnością nic by z tej pracy nie wyszło.

EKSPERCI OCENIAJĄ PRZEBIEG PRAC NA TENCZYNIE
Z przyjemnością informujemy że eksperci nadzorujący prace zabezpieczające na Tenczynie udzielili stowarzyszeniu 
Ratuj Tenczyn wywiadu. Stan ruiny, przebieg dotychczasowych robót oraz  najpilniejsze potrzeby ocenili: Pan Jan 
Janczykowski - Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków oraz Pani Maria Filipowicz - autorka projektu zabez-
pieczenia Tenczyna sprawująca nadzór nad przebiegiem prac remontowych.

Jan Janczykowski 
Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków

www.ratujtenczyn.org.pl

Maria Filipowicz 
autorka projektu zabezpieczenia Tenczyna sprawująca nadzór nad przebiegiem prac remontowych
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KĄCIK KULINARNY Kuchnia na Wzgórzu

Babeczka z mikrofalówki
(porcja na 4 filiżanki lub 2 kubki  
lub większą miskę jak na zupę) 
• 1 jajko 
• 3 łyżki oleju 
• 3 łyżki mleka
• 3 łyżki mąki*  

(u mnie 1,5 łyżki mąki pszennej  
i 1,5 łyżki mąki pełnoziarnistej) 

• 3 łyżki kakao 
• 2 łyżki cukru 
• 1/2 łyżeczki proszku do pieczenia 
* ja dałam mąkę mieszaną, ale może 
być sama pszenna

W misce najpierw wymieszać wszystkie 
mokre składniki, potem dodać wszystkie 
suche składniki i porządnie wymieszać. 
Przełożyć do filiżanek (miseczek), wsta-
wić do mikrofalówki na najwyższą moc 
na 3, maksymalnie 4 minuty. 
I ciasto gotowe, tylko uwaga … ciasto 
wciąga - przez kilka ostatnich dni robili-
śmy je codziennie:) 
Do ciasta można dorzucić odrobinę posie-
kanych orzechów, rodzynek i urozmaicać 
je smakowo:) 
PS. Masz w pracy mikrofalówkę? Zapakuj 
do jednego słoiczka suche produkty, do 
drugiego mokre, w pracy wymieszaj i go-
towe:)) (słoiczek z mokrymi składnikami 
przechowuj w pracy w lodówce). 

Babeczka z filiżanki, czyli ciastko z mikrofalówki, proste i smaczne! Do tego ciasta 
zabierałam się jakieś pół roku co najmniej i jakoś ciągle mi było nie po drodze... cze-
mu, nie wiem...? Ostatnio moja córka wpadła do kuchni z hasłem - chcę coś słodkie-
go, natychmiast! już!... to może czekolada... tu błysnęło mi w głowie... i tak się zaczęła pierwsza próba.

BABECZKA Z FILIŻANKI

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

www.almaspei.pl

 
w Jerzmanowicach

w pobliżu drogi Olkusz-Kraków.
Dwa piętra, parking na 15 samochodów, działka 8 a.

Tel. 796 351 499 

DO WYNAJĘCIA
NOWY BUDYNEK

o pow. 440 m kw.

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

• SPRZEDAŻ • SKUP • 
tel. 662 660 373

K-SYSTEM

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

okna PCV DRUTEX
drewno budowlane, schody,

boazeria, listwy wykończeniowe,
drzwi drewniane

ul. Bandurskiego 5, 32-065 Krzeszowice

F.H. "BUD-ROL"

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

wyroby HUTNICZE
profile, kątowniki, ceowniki,

teowniki, blachy, pręty,
płaskowniki, rury

oraz MATERIAŁY BUDOWLANE
TRANSPORT

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

1 piętro w salonie fryzjersko-kosmetycznym

Zrelaksuj się u nas. 

Zapewniamy miłą 
atmosferę oraz 
nowe brązujące
lampy...

1 minuta = 1 złoty
Kontakt: 513 288 895

Pasowanie na czytelnika to ofi-
cjalne przyjęcie przedszkolaków 
do grona czytelników bibliote-
ki. Zanim jednak dzieci złożyły 
przyrzeczenie: odgadywały baj-
kowe zagadki, które sprawdziły 
ich znajomość bohaterów baśni 
i bajek, wzięły udział w ciekawej 
zabawie z alfabetem oraz wysłu-
chały wierszy „Skarga książki” J. 
Huszczy oraz jej prośby o dobre 
traktowanie. 
Najważniejszym momentem uro-
czystości było złożenie przyrzecze-
nia i sam akt pasowania na czytelni-
ka biblioteki. Dzieci ślubowały:

MY PRZEDSZKOLAKI  
„LEŚNE DUSZKI”, 

UROCZYŚCIE  
PRZYRZEKAMY, 

ŻE BĘDZIEMY KSIĄŻKI  
KOCHAĆ,  

KRZYWDY ZROBIĆ  

IM NIE DAMY. 
I WSKAZÓWEK,  
I RAD KSIĄŻEK 

BĘDZIEMY SŁUCHAĆ 
Z UWAGĄ, 

OBOWIĄZKI CZYTELNIKA 
TRAKTOWAĆ Z WIELKĄ 

POWAGĄ! 
PRZYRZEKAMY!!!

Po słowach przysięgi każdy przed-
szkolak został pasowany na czytel-
nika poprzez uderzenie w ramię 
książką „Baśnie polskie”. Nasi 
nowi czytelnicy otrzymali pamiąt-
kowe dyplomy, zakładki do książek 
oraz słodki upominek.
I wreszcie przyszedł czas na 
zwiedzanie biblioteki, zapo-
znanie się z jej regulaminem 
i zasadami wypożyczania, księ-
gozbiorem, a przede wszystkim 
na pierwsze wypożyczenie książ-
ki. W tym momencie widać było 

wielką radość i uśmiech na twa-
rzach dzieci. 
Wszystkim nowym czytelnikom 
życzymy wielu przyjemnych i in-
teresujących spotkań w świecie 
książki.

 v Danuta Nowak 
Biblioteka w Tenczynku

PASOWANIE NA CZYTELNIKA BIBLIOTEKI
Dnia 30.10.2014 r. w Bibliotece Publicznej w Tenczynku odbyło się pasowanie na czytelnika biblioteki dzieci
z Przedszkola Samorządowego w Tenczynku. W uroczystości, której głównym celem było zachęcenie 
najmłodszych do korzystania z biblioteki, wypożyczania książek i nieustannego rozwijania umiejętności 
czytania, wzięła udział grupa „O” „Leśne Duszki” z wychowawczynią Ewą Kadłuczką.

Wśród zgromadzonych nie zabrakło 
Wicemarszałka Województwa Ma-
łopolskiego – p. Wojciecha Kozaka, 
Wójta Gminy Wielka Wieś – p. Ta-
deusza Wojtowicza, Przewodniczą-
cej Rady Gminy – p. Krystyny Sułko, 
kierownika GOPS-u – p. Anety So-
larz, dyrektora GOKiS-u – p. Elżbie-
ty Seweryn wraz z pracownikiem p. 
Jarosławem Janeckim. W gronie za-
proszonych gości obecna była także 
p. Aleksandra Socha – przedstawi-
cielka Gminnej Biblioteki Publicznej 
oraz p. Henryk Sikora – dyrektor 
Domu Pomocy Społecznej w Więc-
kowicach. W uroczystościach udział 
wzięli ponadto przedstawiciele 
Ochotniczej Straży Pożarnej z Wiel-
kiej Wsi, Rada Rodziców Szkoły 
Podstawowej w Wielkiej Wsi, a tak-
że reprezentanci zespołów folklory-
stycznych z terenu całej gminy.
Obchody Jubileuszu 15-lecia rozpo-
częła część artystyczna, której po-
czątkiem był występ zespołu smycz-
kowego prowadzonego przez panią 

Grażynę Dąbrowską. Krótki koncert 
otoczył wszystkich aurą zamyślenia 
i refleksji, a donośnie wybrzmiewa-
jącą nutę zadumy dodatkowo pod-
kreślił fragment filmu, przywołujący 
Jubileusz 10-lecia Klubu Seniora. 
Wspomnienia sprzed pięciu lat były 
pretekstem do przypomnienia, że 
pomimo upływu czasu niezmienna 
w każdym pozostaje radość czerpana 
z pasji krzewienia kultury i tradycji. 
Udowodnił to Klub Seniora, wystę-
pując z przygotowanym wcześniej 
programem artystycznym.
Publiczność mogła usłyszeć znane 
i lubiane pieśni, które w aranżacji 
solenizantów brzmiały wyjątkowo. 
Nastrój bliskości i serdeczności wy-
wołał zaś występ Białokościelanek, 
które zaprezentowały kilka utworów, 
by na zakończenie wyśpiewać Se-
niorom – a szczególnie założyciel-
ce Klubu p. Barbarze Stochalskiej 
- najserdeczniejsze podziękowania 
za wieloletnią pomoc. Wyjątkowe-
go charakteru spotkania dopełni-

ły słowa uznania 
i gratulacji ze stro-
ny Wicemarszał-
ka Województwa 
M a ł o p o l s k i e g o , 
który w podzięce 
za kilkunastoletnią 
działalność wręczył 
członkom Klubu 
symboliczne upo-
minki. Do tych słów dołączył Wójt 
Gminy Wielka Wieś wraz pracowni-
kami Urzędu Gminy.
Szczególnie miłym dla Seniorów ak-
centem były także życzenia kierowa-
ne od pozostałych zespołów z terenu 
naszej gminy. W magii wzruszenia 
uczestniczyli wszyscy, a dowodem 
na to był chóralnie i donośnie od-
śpiewany na cześć solenizantów „Sto 
lat”. Jubileuszowy tort zakończył 
wspólne występy i dał początek dru-
giej części spotkania.
Czar uroczystości trwał nadal i ko-
rzystali z niego wszyscy. Ten czas 
wspólnych rozmów udałoby się 

zmierzyć jedynie ilością wypowie-
dzianych słów i przeżytych wzru-
szeń.
Klub Seniora z Wielkiej Wsi w 1999 
roku rozpoczął swoją działalność - 
niezwykle cenną dla społeczności lo-
kalnej. Swoją aktywnością i zaanga-
żowaniem łączą pokolenia, bowiem 
uczą dzieci, młodzież i dorosłych, 
jak dbać o tradycję i ją pielęgnować.
Chociaż czas nieubłaganie płynie, 
nie zmieniają się ich przekonania, że 
warto podtrzymywać wartość naj-
cenniejszą – kulturę.     

 v www.wielka-wies.pl

JUBILEUSZ 15-LECIA KLUBU SENIORA
18 października w Szkole Podstawowej w Wielkiej Wsi odbyła się szczególna dla społeczności lokalnej uroczystość. W tym dniu swoje 
święto obchodzili członkowie Klubu Seniora, którzy od 15 lat całym sercem podtrzymują najpiękniejszą wartość tradycji. Sobotnie 
popołudnie upłynęło w wyjątkowej atmosferze, którą podkreślała obecność tłumnie przybyłych gości. Słowa przywitania skierowała 
do wszystkich pani dyrektor szkoły – Marta Stochalska-Budzyn.
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„PerfectSlim” Doradztwo Dietetyczne
Krzeszowice, ul. Legionów Polskich 1 (Pasaż TP – I Piętro)

ZAPRASZAMY DO GABINETU DIETETYCZNEGO

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

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

Cennik usług dietetycznych
Konsultacja dietetyczna jednorazowa – 60 zł

Opieka dietetyka długotrwała (3 spotkania) – 130 zł

NAJTRWALSZY  ZAPACH  ŚWIATA!!!

Kontakt: Małgorzata Poznańska tel. 696-052-702

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

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

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

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

• Piątek 12.00 – 18.00

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

Będziesz mieć też możliwość dodatkowych zarobków.

Jeśli kochacie mocne perfumy o zapachu owocowo-szyprowym, z nutką afrody-
zjaku, to zapraszam do zapoznania się z najnowszym zapachem Oriflame - 
POSSESS. To najbardziej luksusowy zapach w naszym portfolio. Zamknięty                
w przepięknym flakonie, ozdobionym wysokiej klasy elementami biżuteryjnymi 
zaczerpniętymi z ostatnich pokazów mody, a jednocześnie nawiązującymi do 
starożytności.
Głównym składnikiem perfum jest wyjątkowy kwiat ylang-ylang –  nazywany 
„kwiatem kwiatów”. Badania wykazały, że kwiat ylang-ylang zawiera w swym 
składzie związki chemiczne o podobnych właściwościach jak feromony. Nic więc 
dziwnego, że jego esencja potrafi rozbudzić zmysły i przyciągać uwagę przedsta-
wicieli płci przeciwnej.
W zapachu Possess został użyty najwyższej jakości olejek ylangowy z Komorów, 
wysp na Oceanie Indyjskim – zwanych także „wyspami perfumowymi”. Chociaż 
ylang-ylang uprawia się głównie na Filipinach, to odmiana z Komorów jest 
bardziej drogocenna i wyjątkowa. 
Twórczyniami zapachu Possess są dwie światowej sławy kreatorki perfum                   
z Francji: Dora Baghriche-Arnaud i Daphné Bugey. Stworzyły one znane zapachy 
dla światowych marek jak: Kenzo, Issey Miyake, Thierry Mugler, Hugo Boss, Max 
Mara, DSquared2, Versace.
Ich założeniem było odtworzyć zapach, którym Kleopatra uwiodła Marka 
Antoniusza – intensywnie zmysłowy i odurzająco kobiecy… Podjęły decyzję, że będzie to zapach 
szyprowy, do rodziny zapachów szyprowych należą jedne z najcenniejszych perfum jak Coco Mademo-
iselle, Miss Dior, Gucci Guilty…
Wszystkich zainteresowanych poznaniem naszego zapachu zapraszamy do naszych BIUR!!!

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

Chochołowy Dwór rozbrzmiewał do późnych godzin wieczornych 
chóralnym śpiewem pieśni patriotycznych. Swoje talenty zaprezen-
towały zespoły i orkiestry z terenu Gminy, począwszy od młodych 
artystów ze Świetlicy „Nadzieja” oraz zespołu „Mazureczek” i „So-
koły” po Koła Gospodyń Wiejskich, Kluby Seniora oraz orkiestrę dętą 
z Przegini. W spotkaniu uczestniczył również znany muzyk jazzowy 
– Jerzy Bożyk, który od kilku lat jest stałym gościem i przewodni-
kiem muzycznym „Wieczorów Naszej Niepodległości”. Również 
w tym roku akompaniował on wspólnym śpiewom, a na zakończenie 
spotkania zaprezentował krótki recital, na który złożyły się piosenki 
lwowskie, pieśni patriotyczne i standardy jazzowe.
W programie wieczoru znalazło się również wręczenie wyróżnień dla 
najbardziej zasłużonych dla pracy na rzecz kultury pamięci. Pierw-
szy dyplom powędrował do Muzeum Archeologicznego w Krakowie, 
które od wielu lat podejmuje współpracę z Gminą Jerzmanowice-
-Przeginia, realizując działania edukacyjne adresowane zwłaszcza do 
najmłodszych. Notabene, również podczas wieczoru pracownicy Mu-
zeum prowadzili zajęcia lepienia z gliny dla dzieci, które przybyły do 
Chochołowego Dworu ze swoimi rodzicami. Drugie wyróżnienie tra-
fiło do Gminy Jerzmanowice-Przeginia za jej konsekwencję w budo-
waniu kultury pamięci zwłaszcza na płaszczyźnie ochrony dziedzic-
twa, także przyrodniczego i krajobrazowego oraz troskę o edukację 
i wychowanie młodego pokolenia.
„Wieczór Naszej Niepodległości” stał się również okazją do zapre-
zentowania społeczności Gminy Obywatelskiego Komitetu, który po-
wstał, by wspierać starania Gminy o utworzenie Szkoły Muzycznej 
I stopnia w Szklarach. Po skutecznym złożeniu wniosku o wznowienie 
postępowania w tej sprawie, otwarcie szkoły zdaje się być bardzo real-
ne, z pewnością działania Komitetu pomogą w osiągnięciu tego celu.
W skład Komitetu weszli:
• Jerzy Bożyk - polski pianista i wokalista jazzowy, ukończył studia 

teatrologiczne na Uniwersytecie Łódzkim
• prof. dr hab. Zbigniew Chłap - Przewodniczący Zarządu Głównego 

Stowarzyszenia LEKARZE NADZIEI
• prof. Maria Dzielska - profesor dr hab. Uniwersytetu Jagiellońskie-

go, polska uczona, historyk i filolog klasyczny, tłumacz tekstów 
źródłowych,

• Danuta Grechuta - wdowa po śp. Marku Grechucie, organizatorka 
Grechuta Festival.

• Tomasz Lida - Dyrygent, reżyser dźwięku, były Dyrektor Filharmo-
nii w Opolu mieszkaniec Jerzmanowic

• Elżbieta Hofman - starszy wykładowca Akademii Muzycznej 
w Krakowie, członek Senatu i Rady Wydziału II Akademii Mu-
zycznej w Krakowie, a także przewodnicząca Związku Zawodowe-
go Solidarność.

• Paweł Jaskanis - Dyrektor Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wi-
lanowie, Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, przewodniczący 
Rady ds. Muzeów, Wiceprzewodniczący Polskiego Komitetu Naro-
dowego Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM).

• Jadwiga Kracik
• prof. dr hab. Zdzisław Łapiński - Rektor Akademii Muzycznej,  

Profesor Kierownik Katedry Wiolonczeli i Kontrabasu w Akademii 
Muzycznej w Krakowie.

• Marta Nowaczyk-Łapińska - Dyrektor Szkoły Muzycznej I i II stop-
nia im. B. Rutkowskiego w Krakowie

• Waldemar Rataj – prezes Fundacji Kolegium Wigierskie, Kurator 
Programu Pochwała Inteligencji w Wilanowie, autor koncepcji Pro-
gramu: Kultura Pamięci - Tożsamość Małopolski.

• Justyna Rekść - Raubo, Absolwentka Warszawskiej Akademi Mu-
zycznej im. F. Chopina, Założycielka i fundatorka (wraz z Krzysz-
tofem Kilianem) „FUNDACJI MUZYKI aukso” oraz „FUNDACJI 
f.o.r.t.e.”. inicjatorka festiwalu odbywającego się pod honorowym 
patronatem Ministra Kultury - „LETNIA FILHARMONIA aukso”

• prof. dr hab. Andrzej Rzymkowski z Akademii Muzycznej, absol-
wentem krakowskiej Akademii Muzycznej, adiunkt w Katedrze In-
strumentów Dętych, Perkusji i Akordeonu krakowskiej Akademii 
Muzycznej, założyciel i prezes Polskiego Stowarzyszenia Saksofo-
nowego, a także honorowy członek Stowarzyszenia ARDESA

• prof. Barbara Świątek-Żelazna z Akademii Muzycznej, absolwent-
ka Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Krakowie, Kierownik 
Katedry Instrumentów Dętych, Perkusji i Akordeonu, członek Rady 
Nauki w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

• dr Leopold Zgoda - przewodniczący Akademii Solidarności Absol-
went i doktor nauk humanistycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Filozof, etyk, samorządowiec.
• dr Żurowski Czesław - długoletni dyrektor i ordynator Szpitala Ko-

lejowego w Krakowie, członek Stowarzyszenia „LEKARZE NA-
DZIEI”.

• Anna Chochół - Właścicielka Chochołowego Dworu.
• Mariusz Mazur - prezes stowarzyszenia „Mazureczek”
• Franciszek Pastuszak - założyciel i kapelmistrz Orkiestry Dętej 

w Sąspowie.
• Lech Wnuk - kapelmistrz Orkiestry Dętej z Przegini. 
• Marcin Filipek - Absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie
Skład Komitetu nie jest jeszcze zamknięty, a inicjatywa otwarcia 
Szkoły Muzycznej zyskuje poparcie w coraz szerszych kręgach. „Wie-
czór Naszej Niepodległości” zakończył się poczęstunkiem przygoto-
wanym przez Koła Gospodyń Wiejskich.    

 v www.jerzmanowice-przeginia.pl

PODSUMOWANIE WIECZORU NIEPODLEGŁOŚCI 2014
7 listopada 2014 roku odbył się w gminie Jerzmanowice-Przeginia „Wieczór Naszej Niepodległości” – tradycyjne spotka-
nie społeczności gminy oraz zaproszonych gości organizowane z okazji Święta Niepodległości. Tegoroczne spotkanie 
w Jerzmanowicach stanowiło część Festiwalu Kultury Pamięci i inaugurację Konwencji Pro Publico Bono „Odrodzenie 
ducha-budowa wolności”.
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SKŁAD OPAŁU I DREWNA 

Bolesław k/Olkusza, ul. Główna 31 (za sklepem całodobowym)

604 919 706
535-192-850 535-192-850 

www.interkuk.com.pl                            interkuk@vp.pl

F.U. INTER-KUK 

DREWNO KOMINKOWE, OPAŁOWE,  ROZPAŁKADREWNO KOMINKOWE, OPAŁOWE,  ROZPAŁKA
BRYKIET DRZEWNY, DESKI, STEMPLE, WIĘŹBA
TRANSPORT

Drewno opałowe od 110 zł/mbDrewno opałowe od 110 zł/mb

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 
NA

S N
AJ

TA
NI

EJ
!

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

Odkryj Winergetic Premium Passive,

pasywne możesz tworzyć duże konstrukcje okienne nie 

OLMAR – partner handlowy
KRZESZOWICE

  

ul. Kościuszki (obok CPN)
tel. 12 282 36 66, 606 633 791
krzeszowice@olmar.com.pl www.oknoplast.com.pl

Dwukrotny laureat 
Godła Promocyjnego 
„Teraz Polska”

Mapy do celów projektowych
w skali 1:500
Tyczenie budynków
Obsługa budowy
Inwentaryzacje powykonawcze:
     budynków, wody, kanalizacji,
     gazu, energii NN
Dokumentacja do celów prawnych
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Krzeszowice, ul. Legionów Polskich 1
budynek Pasaż TP
---
email: biuro@gwarek-nieruchomosci.pl
www.gwarek-nieruchomosci.pl

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

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

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

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

cegła klinkierowa, w oknach 
piękne okiennice, na 

dachu pasująca do całości 
dachówka. Dom ma 3 

pokoje, z czego jeden jest do 
wykończenia.  

Cena: 350 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA  
stylowy dom, 100 m kw. 
plus garaż, w Tenczynku. 

Nowa dachówka, 
ogrzewanie gazowe oraz 
kominkowe. Malownicza 
i cichej okolica. 7a działka 

z pięknym ogrodem. Całość 
tworzy wyjątkowy klimat. 

Cena: 350 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA  
pięknie położona  

działka 12 a budowlanej  
plus 8 a rolnej w miejscowości 

Kwaczała (gm. Alwernia), 
w spokojnej okolicy,  

między zabudowaniami. 
Media:  

prąd, woda na działce, gaz 
w drodze przy działce. 

Cena: 110 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA  
działka w Woli Filipowskiej, 
o powierzchni 10 a. Media: 
gaz i kanalizacja w działce, 

woda i prąd 10 m od działki. 
Gotowy projekt budowlany 

na dom jednorodzinny o pow. 
użytkowej 100,25 m. kw. Dojazd 
drogą asfaltową + wewnętrzną 

utwardzoną (udział) ok. 50 
m. Spokojna okolica. Działka 

z rozległym widokiem na okolicę.
Cena: 110 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA  
mieszkanie na krakowskich 

Bielanach ponad 47 m kw plus 
piwnica i niewielki ogródek. Dwa 

pokoje, kuchnia, przedpokój, 
łazienka. Do dyspozycji 

mieszkańców także suszarnia. 
Wymienione okna, drzwi 

wewnętrzne i zewnętrzne; 
parkiety i kafle na podłodze. 

Budynek z nową elewacją, 
klatka schodowa odnowiona. 

Cicha, zielona okolica. 
Cena 240 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA 
działka budowlana  

o pow. 7 a w Nowej Górze, 
gm. Krzeszowice.  

Wszystkie media w drodze 
przy działce. Działka 

znajduje się przy drodze 
gminnej - asfaltowej.  

Nowa super cena: 
44 tys. PLN. 

DO SPRZEDANIA  
drewniany dom 110 m kw. na 
pięknej, widokowej działce 8 
a w Czernej. Dom jest w stanie 
surowym z dachem. W środku 
jest rozprowadzona instalacja 
elektryczna, środek częściowo 

wykończony płytami regips. 
Z tarasu można podziwiać 

piękne widoki na okolicę, jak 
też na oddalone góry. Dojazd 

drogą utwardzoną.  
Nowa cena: 195 tys. PLN!

DO SPRZEDANIA  
widokowa działka budowlana 

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

podziału na mniejsze działki. 
Media włącznie z kanalizacją 

znajdują się przy osiedlu 
nowych domów - bliźniaków 

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

tel. 796-351-499

Biuro Obrotu Nieruchomościami

DOMY NA SPRZEDAŻ
1. Do sprzedania przytulny domek, położony w pięknej, spokojnej okolicy Tenczynka.  

Dom ma ponad 60 m kw., ale robi wrażenie dużo większego, działka 8 a plus ok. 2 a udziału w drodze.  
Działka jest w całości ogrodzona, a ogród pięknie zagospodarowany i utrzymany.  
Cena: 298 tys. PLN.

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

3. Do sprzedania zadbany dom o pow. 140 m kw. (parter 140 m kw. plus taka sama powierzchnia na 
poddaszu - do ew. zagospodarowania, plus piwnice) położony w spokojnej, widokowej okolicy 
w pobliżu Krzeszowic, przy drodze asfaltowej. Działka w całości ogrodzona, wielkości 17 a.  
Cena 635 tys. PLN.

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

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

6. Do sprzedania oryginalnie wykończony dom wolnostojący, usytuowany w Czułowie.  
150 m kw pow., 15 arowa zagospodarowana działka. Wyjątkowo piękna, spokojna okolica.  Atrakcyjna 
cena:  540 tys. PLN.

DOMY / MIESZKANIA DO WYNAJĘCIA
7. Do wynajęcia dół domu w Woli Filipowskiej, ok. 60 m kw. - dwa pokoje, kuchnia, WC z prysznicem. Na 

wyposażeniu łóżko, zabudowa kuchni; brak mebli oraz lodówki. Dom bardzo dobrze usytuowany w bliskości 
drogi Krzeszowice - Trzebinia. Do dyspozycji działka, miejsca parkingowe. Właściciele mieszkają za granicą i 
rzadko bywają na górnej kondygnacji domu. Cena: 800 PLN/m-c plus media w/g zużycia, ogrzewanie gazowe.

8.  Do wynajęcia dom - 2 pokoje, łazienka, kuchnia - ok. 70 m kw., duża działka w Filipowicach dla kobiety lub 
starszego małżeństwa w zamian za opiekę nad domem i pomoc starszej osobie. Media płatne w/g zużycia. 
Do obowiązków najemcy należało będzie: utrzymanie porządku w domu i na działce, palenie w piecu, pomoc 
starszej osobie w gotowaniu, praniu itp. Bardzo dobre warunki mieszkaniowe, wolne od zaraz. Wynagrodzenie 
dla biura: 1000 PLN.

9. Do wynajęcia mieszkanie jednopokojowe, ok. 40 m kw. w domu w Krzeszowicach z kuchnią i łazienką. W pokoju 
jest meblościanka, łóżko, stolik, fotele. Kuchnia: zabudowa meblowa, kuchenka na butlę, łóżko; łazienka: prysznic, 
umywalka, pralka. Niski standard. Właściciel zapewnia palenie w piecu, węgiel we własnym zakresie - ok. 2 tony 
na zimę. Plus woda i prąd w/g zużycia. Działka z ogródkiem, miejsca parkingowe. 400 PLN/m-c.

10. Do wynajęcia pokoje dla pracowników maks. 8 osób w Krzeszowicach. 12 zł/łóżko/dobę. Z ogrzewaniem i 
wszystkimi mediami. Bardzo dobre warunki. Miejsca parkingowe.

11. DO WYNAJĘCIA oddzielne mieszkanie w domu w Nielepicach – możliwość zamieszkania w zamian za 
wykończenie. Mieszkanie ok. 80 m kw, osobne wejście. Mieszkanie do wykończenia – wymaga pomalowania 
ścian, położenia paneli i/lub kafli podłogowych, wykonania białego montażu w łazience – w zmiana za czynsz 
najmu (750 PLN/m-c). Media według zużycia. Możliwość korzystania z ogródka, miejsce parkingowe, działka 
ogrodzona.  Cicha okolica, piękne widoki z okien. W pobliżu przystanek bus oraz PKS.

12. Do wynajęcia dom dla 10 pracowników w Kryspinowie (3 km od Balic, 1 km od Liszek). 5 pokoi, 2 łazienki, 
wyposażone - włącznie z pościelami. Jest możliwość zakwaterowanie 15 osób, ale przy wyższej cenie najmu. 
Cena: 2000 PLN/m-c plus media, ogrzewanie gazowe. Kaucja w wysokości jednomiesięcznego czynszu.

13. Do wynajęcia pokój w domu wolnostojącym w Rudawie k/Krzeszowic. Pokój ok. 20 m kw. w cenie 550 PLN 
miesięcznie z ogrzewaniem i mediami za miesiąc. Wspólna kuchnia z wyposażeniem oraz łazienka. Na dole 
domu pralnia. Miejsca parkingowe oraz altana z grillem do dyspozycji. Wolne od zaraz.

14. Do wynajęcia dom wolnostojący w Białym Kościele, ok. 150 m kw. pow. W domu od nowości nikt nie mieszkał. 
Wnętrze domu do pomalowania w/g własnej koncepcji (możliwość odliczenia tej pracy od czynszu). Dół 
domu składa się z salonu, przedpokoju, łazienki, kuchni, pomieszczenia gospodarczego, garażu, góra: 3 
pokoje, łazienka. Dom jest umeblowany. Spokojna i cicha okolica. Cena 1800 PLN/m-c plus media według 
zużycia, ogrzewanie węglowe. 

15. Do wynajęcia osobne mieszkanie - dół domu, ok. 85 m kw. w domu wolnostojącym w Nielepicach - 3 km od 
Krzeszowic. Na mieszkanie składa się: dwa pokoje (jeszcze jeden pokój jest w opcji) łazienka i kuchnia. Pokoje, 
kuchnia i łazienka wyposażone. Ogrzewanie: stała opłata do porozumienia z właścicielem - w zimę jest bardzo 
ciepło. Reszta mediów według zużycia. Piękna okolica, duży ogród. Cena 1000 PLN/m-c.

16. Do wynajęcia 3 osobne mieszkania w domu wolnostojącym - wyremontowane od podstaw, w Morawicy 
2,5 km od Balic. Dwa mieszkania jednopokojowe po ok. 40 m, każde z łazienką, po 700 PLN z mediami i 
ogrzewaniem (!)o raz 1 mieszkanie dwupokojowe w cenie 1200 PLN z mediami i ogrzewaniem (!) Wspólna 
kuchnia z wyposażeniem. Wolne od zaraz, kaucja w wysokości jednomiesięcznego czynszu.

17. Do wynajęcia mieszkanie dla 5-6 pracowników w domu w Wielkiej Wsi. Jeden duży pokój, łazienka, kuchnia. 
Cena 20 PLN/1 osobę na dobę.

18. Do wynajęcia dla pracowników lub prywatnie dom wolnostojący ok. 90 m kw., z miejscami parkingowymi 
i dużą działką. Dom zlokalizowany jest w Zabierzowie, położony przy asfaltowej drodze w bliskości dworca 
PKP. Na dole domu tzw. przyziemie) znajdują się 2 pomieszczenia, na górze - część mieszkalna: hol, bardzo 
duży salon z kominkiem, drugi pokój, jadalnia z aneksem kuchennym, łazienka z wanną. W łazience znajduje 
się dwufunkcyjny piec gazowy. Dom czysty i suchy. Ładnie zagospodarowany ogród, teren ogrodzony, miłe 
sąsiedztwo. Cena 2000 PLN/m-c plus media według zużycia.

DZIAŁKI
19. Do sprzedania pięknie położona działka rolna 6,7 ha w Radwanowicach. Cena: 670 000 PLN
20. Do sprzedania działka przemysłowa 53 a w gm. Kocmyrzów-Luborzyca. Działka położona jest przy drodze 

powiatowej oraz drodze gminnej. Kilka km dalej zaczyna się gm. Zielonki. Działka otoczona jest wokół działkami 
rolnymi. Obszar zabudowy: 28%, dopuszczalna wysokość zabudowania: 9 m. Odległość od Krakowa: 10 km.  
Cena: 430 tys. PLN.

21. Do sprzedania budowa domu 126 m kw. plus garaż, na działce 8 a w Krzeszowicach w pięknym, zacisz-
nym miejscu. Etap prac: pierwsza kondygnacja z wylewkami bez stropu, wszystkie media w domu: gaz, 
woda, prąd w tym siła. Miejsce koło lasku (nikt od tej strony się już nie wybuduje) i koło urokliwej rzeczki.  
Cena 185 tys. PLN.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

. LOKALE DO WYNAJĘCIA
52. Do wynajęcia nowy lokal 440 m kw. w Jerzmanowicach. Dwa wejścia na dole. Instalacja alarmowa, 

opcjonalnie - solary. Parking na ok. 15 samochodów; działka 8 a. Cena 8.800 PLN netto/m-c.
53. Do wynajęcia lokal ok 100 m kw., z czego 60 m to sala sprzedażowa, zaplecze, garaż, łazienka, ok. 8 

km od Olkusza i Krzeszowic. 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. Cena: 1000 PLN/m-c.

. HALE I OBIEKTY
54. Do wynajęcia hala ok. 460 m. kw. w okolicach Krzeszowic. Przed halą znajduje się plac manewrowy ok 3 

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

Mieszkania na sprzedaż w Krzeszowicach
Działki budowlane w Tenczynku, Krzeszowicach i Mnikowie

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Prosimy o zgłaszanie domów, mieszkań, pokoi przeznaczonych pod wynajem. Poszu-

kujemy lokum pod konkretnych klientów, gwarantujemy szybki wynajem. 

tel. 796-351-499

AKTUALNIE  POSZUKIWANE

SZCZEGÓLNIE POLECAMY
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WYDARZENIA KULTURALNE, IMPREZY, SPOTKANIA

WIELKA WIEŚ

KRZESZOWICE ZABIERZÓW

CHRZANÓW

Kino "Sztuka" w Chrzanowie zaprasza
„IGRZYSKA ŚMIERCI: KOSOGŁOS. Część 1” PREMIERA

• 21-25.11 godz. 17.00, 20.00 • 26.11 godz. 18.00, 21.00 • 27.11 godz.17.00, 20.00 •
• 28.11-04.12 godz. 20.00 • 05.12 kino nieczynne • 06.12 godz. 20.00 • 07.12 godz. 20.15 • 

• 08.12 godz. 20.00 • 09-11.12 odz. 20.00 •
reż.: F. Lawrence; czas:  125 min.; gat.: akcja/sci-fi; prod. USA, 12 lat

Cena biletu: Poniedziałek - Czwartek: 15,00 zł. Piątek - Niedziela: norm. 15,00 zł, ulg. 14,00 zł.

„WIELKA SZÓSTKA” PREMIERA 2D/3D [dubbing PL]
• 28.11-01.12 godz. 15.15 (2D, dubbing PL), 17.30 (3D, dubbing PL) • 02.12 godz. 17.30 (2D, dubbing PL) •

• 03.12 godz. 15.15 (2D, dubbing PL), 17.30 (3D, dubbing PL) • 06.12 godz. 17.30 (2D, dubbing PL) [bilety - 12 zł] •
• 07.12 godz. 18.00 (2D, dubbing PL) • 08.12 godz. 15.15 (2D, dubbing PL), 17.30 (3D, dubbing PL) •

• 09-11.12 godz. 15.15 (2D, dubbing PL), 17.30 (3D, dubbing PL) •
reż.: Don Hall, Chris Williams; czas: 108 min.; gat.:  animacja/komedia/sci-fi; prod. USA, 12 lat

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

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

SPEKTAKL LALKOWY PT. MIŚ ŚWIATA
23 listopada o godz. 11.00, 12.00, 13.00 zapraszamy najmłodszych widzów do sali teatralnej MOKSiR na spektakl 
lalkowy pt. MIŚ ŚWIATA w wykonaniu aktorów Teatru Imaginarium. Bilety w cenie 5 zł dostępne w Informacji 
MOKSiR. Liczba miejsc ograniczona! 

WYSTAWA MALARSTWA ADAMA POCHOPIENIA
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie zaprasza serdecznie na wystawę malarstwa Adama 
Pochopienia - Galeria „Na Piętrze”.

KONKURS PLASTYCZNY „WSZYSCY JESTEŚMY ANIOŁAMI”
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie  zaprasza do udziału w otwartym konkursie plastycznym 
pt. WSZYSCY JESTEŚMY ANIOŁAMI. Uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 
20 grudnia 2014 na Rynku Chrzanowskim podczas WIGILII PRZY SZOPCE. Szczegóły w załączniku. Regulamin: 
www.moksir.chrzanow.pl

KONKURS PLASTYCZNY NA TRADYCYJNE OZDOBY BOŻONARODZENIOWE
Miejski Ośrodek, Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie wspólnie z Chrzanowskim Stowarzyszeniem Folklory-
stycznym zaprasza na coroczny konkurs plastyczny na tradycyjne ozdoby bożonarodzeniowe. Termin składania 
prac - 12.12.2014 r. Regulamin: www.moksir.chrzanow.pl

KWARTET BEL’CANTO ORAZ ORKIESTRA FILHARMONII LWOWSKIEJ
Miejski Ośrodek, Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie zaprasza serdecznie 31 grudnia od godz. 2.30 (sala 
teatralna MOKSiR) na muzyczną podróż z tenorami kwartetu Bel’Canto oraz Orkiestrą Filharmonii Lwowskiej 
pod dyrekcją dr Wojciecha Mrozka. Szczegółowe informacje wraz z cennikiem: www.moksir.chrzanow.pl oraz w 
Informacji MOKSiR 32 623 30 86 wew. 53.

SPOTKANIE Z POEZJĄ  
KS. JANA TWARDOWSKIEGO

Serdecznie zapraszamy przyjaciół Gimnazjum w Białym Kościele na 
spotkanie z poezją ks. Jana Twardowskiego „Poeta na miarę Nobla” 
które odbędzie się 24 listopada 2014 o godzinie 17:00 w budynku szkoły.
W drugiej części programu zapraszamy na duet gitarowo – wokalny  
w składzie: Hanna Jakubowska (śpiew, gitara) oraz Zbigniew Dobrzyński 
(gitara, śpiew). Początek swego istnienia datują na rok 2010 i w swoich 
piosenkach opiewają prozę życia.

ZAPRASZAMY NASZYCH SENIORÓW  
DO KINA ARS NA FILM „BOGOWIE”

W ramach programu „Aktywni i potrzebni – gmina Wielka Wieś przyjazna 
seniorom” serdecznie zapraszamy wszystkich seniorów z naszej gminy 
na film „Bogowie” do krakowskiego kina ARS, który odbędzie się 25 
listopada br. o godz. 10-tej.
„Bogowie” to historia życia profesora Zbigniewa Religi, a w rolę najsłyn-
niejszego polskiego kardiochirurga wcieli się Tomasz Kot.  „Bogowie” 
to opowieść o polskim lekarzu, który w latach 80. dokonał pierwszego 
w Polsce udanego przeszczepu serca. Przeprowadzona przez Religę 

operacja to nie tylko medyczne osiągnięcie, które pozwoliło uratować życie tysięcy pacjentów. Wyjmując serce z 
ludzkiego ciała, Religa przełamał moralne, kulturowe i religijne tabu.
Całkowity koszt biletu ulgowego wynosi 12 zł, z czego 7 zł jest dofinansowane ze środków gminy, uczestnicy 
pokrywają jedynie pozostałą część tj. 5 zł.
Tak jak dotychczas  zapewniamy transport dla uczestników wyjazdu.
Zapisy dla wszystkich seniorów chętnych na wyjazd do kina przyjmowane są osobiście w Gminnym Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi, Szyce 65, lub telefonicznie pod nr 419 11 01 lub 419 04 40, od poniedziałku 
do piątku, w godz. 8.00 do 16.00,  do dnia 20 listopada br. (do tego dnia należy również dokonać wpłaty po 
uprzedniej rezerwacji).
Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Zapraszamy!!!

OD GRUDNIA LODOWISKO 
WRACA NA STADION  

W ZABIERZOWIE!
Niebawem mieszkańców Gminy Zabierzów czeka 
kolejna „mikołajkowa” sportowa atrakcja – sezonowe 
lodowisko! Podobnie jak w zeszłym roku, rozłożone 
zostanie na terenie OSR, za bramką boiska sportowe-
go. Wszystko wskazuje na to, że lodowisko ruszy od 
połowy Grudnia! Będzie oświetlone, dlatego będzie 
można jeździć nawet do późnych godzin wieczornych. 
Więcej szczegółów- godziny otwarcie itp. Opublikuje-
my w najbliższym czasie. Jest to kolejny dowód na to, 
że Zabierzów z pewnością zasługuje na miano gminy 
sportowej, nie tylko z uwagi na chętne wspieranie 
sportowych inicjatyw, ale również ze względu na 
fakt, iż stworzył mieszkańcom doskonałe warunki 
do ich realizacji.

Tekst i zdjęcie Wojciech Wojtaszek

TRZEBINIA

Kino "Sokół" w Trzebini zaprasza
BOGOWIE  

• 20.11  – 19:30 •
czas trwania: 2 godz.,1 min. (bilety 14 zł i 12 zł ulgowy), gatunek: biograficzny, Polska

PREMIERA: IGRZYSKA ŚMIERCI: KOSOGLOS, CZ.1  
• 21.11, 25.11, 26.11, 27.11 – 17:00 i 19:30 • 22.11, 23.11 – 17:15 i 19:45 •

• 28.11, 2.12, 3.12, 4.12 – 20:00  • 29.11, 30.12 – 19:30 •
czas trwania: 2 godz.,5 min. (wszystkie bilety 14 zł)

PREMIERA: WIELKA SZÓSTKA   
• 28.11, 2.12, 4.12 – (2D)16:00, (3D)18:00  • 29.11 – (3D)15:00, (2D)17:00 • 30.11 – (3D)17:00 •

• 3.12 – (3D)16:00, (2D)18:00 •
czas trwania: 1 godz.,40 min. (3D- 20zł i 17 zł, 2D – 14 zł i 12 zł, 6.12 ceny 3D - 17zł, 2D - 12 zł)

gatunek: animowany/komedia/fam., USA

MARY’S LAND. ZIEMIA MARYI  – NAPISY PL
• 20.11  – 17:00 •

czas trwania: 1 godz., 56 min. (bilety 14 zł i 12 zł ulgowy)
gatunek: dokument/religijny/dramat, Hiszpania

MIKOŁAJKI W DOMU KULTURY „SOKÓŁ”
Trzebińskie Centrum Kultury zaprasza na spektakl dla dziecipt. 
„Fantazjana - niekończąca się opowieść”.
Dom Kultury „Sokół”4 grudnia 2014 roku, godz. 9.00 i 11.00. 
Bajka treścią nawiązuje do popularnego filmu i książki, z dużą 
ilością piosenek i kolorowymi kostiumami. Przeznaczona jest 
dla dzieci od 4 roku życia.
Po spektaklu możliwość spotkania z Mikołajem. Cena biletu 15 
złotych. Rezerwacje tel. 32-61-10-621

„KONCERT CECYLIAŃSKI”  
W DWORZE ZIELENIEWSKICH

Dwór Zieleniewskich serdecznie zaprasza na „Koncert cecy-
liański”. Wystąpią Chór Echo i Chór Milenium 21.11.2014 r. o 
godzinie 18:00. Wstęp wolny!

  
przy MGBP Krzeszowice 

 

Biblioteka zaprasza na seanse filmowe  

w każdy trzeci czwartek miesiąca 

o godz. 1800 

 

Pierwsze spotkanie KLUBU FILMOWEGO 

 
Zapraszamy na projekcję filmu  
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Polu, Pod Skałą, Przeginia, Racławice, Sąspów, Szklary (Gmina Jerzmanowice-Przeginia), Czerna, Dębnik, Dubie, Filipowice, Frywałd, Krzeszowice, Miękinia, Nowa Góra, Nowa Góra – Łany, Nawojowa 
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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, 
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"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.
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32-080 ZABIERZÓW
UL.CMENTARNA 22 

(obok cmentarza parafialnego) 

GODZINY OTWARCIA 
8.00-17.00
8.00-12.00

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

tel. 12-257-79-59

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

KONTAKT

www.kamieniarstwokruk.pl
kamkruk@op.pl

A  NAGROBKÓW 
RÓWNIEŻ 

W FIRMIE POGRZEBOWEJ 
W MODLNICZCE 

WYSTAWA

Nowoczesne rozwiązania protetyczne
Leczenie kanałowe

Bezbolesne usuwanie zębów
Stomatologia dziecięca

Materiały najwyższej jakości
RVG/RTG

www.stomatolog-krzeszowice.pl

ul. Daszyńskiego 4,
Krzeszowice (koło rynku)

tel. 519 440 519

PIESKI SZUKAJĄ DOMU

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

Fundacja Dar Serca szuka kochającego domu dla malutkiej suni, która wraz z córeczką 
została zabrana z pseudoschroniska w Olkuszu. Córeczka Mania znalazła już nową 
rodzinę, a Lusia została sama i wypatruje kogoś, kto chciałby ją pokochać.
Lusia to spokojna, radosna, przytulasta sunia, która potrzebuje tylko małego kącika, 
miseczki z jedzeniem i miłości, za którą odpłaci przywiązaniem i wiernością.
Suczka jest przyjazna w stosunku do innych psów i kotów. Zachowuje czystość 
w domu. Umie chodzić na smyczy. Będzie idealnym towarzyszem dla osób starszych, 
a także rodziny z dziećmi.
Lusia jest odrobaczona, zaszczepiona, wysterylizowana i zaczipowana.
Warunkiem adopcji jest podpisanie umowy adopcyjnej. Kontakt: 534 884 174.

Pilnie poszukujemy kochającego domu dla Poli - suczki, którą zabraliśmy do lecznicy na 
sterylizację, a która została znaleziona ciężarna, po wypadku przez Pana Edwarda na drodze 
nieopodal jego domu. Pan Edward to człowiek o wielkim sercu, który daje schronienie takim 
psom jak ona, chociaż sam nieraz nie ma za co żyć.  Z pewnością w wypadku ucierpiała 
jej miednica i tylne nogi. Niewiele da się zrobić poza doraźnym podaniem środków prze-
ciwzapalnych. Bardzo, bardzo zależy nam na znalezieniu domu dla Poli i ludzi o dobrym 
sercu, którzy zechcą jej podarować ciepły kąt i miłość. Pola ma tylko 3 lata, a tak wiele już 
przeszła. Mimo to jest radosnym, spragnionym kontaktu z człowiekiem psiakiem. W tej 
chwili jest zdrowa i sprawna, lubi biegać i bawić się, ale na pewno im będzie starsza, tym 
bardziej uszkodzone stawy będą utrudniały jej chodzenie. Nie wyobrażamy sobie, by Pola 
wróciła do gospodarstwa p. Edwarda, gdzie znowu będzie atakowana przez inne psy... 
Ogromnie prosimy o dom dla Poli!
Suczka jest odpchlona, odrobaczona, zaszczepiona na choroby zakaźne i wysterylizowana.
Warunkiem adopcji jest podpisanie umowy adopcyjnej. Kontakt: 534 884 174.

POLALUSIA KompraBIURO RACHUNKOWE

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

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

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

Dojazd do Klienta
wliczony w cenę usług

Świadczymy
nasze usługi

od 21 lat!

W Kielcach w najmłodszej ka-
tegorii dzieci srebrny medal 
wśród chłopców zdobył Piotr 
Szczepański, a 4-tym był Fran-
ciszek Warchoł. 
W kategorii dzieci starszych de-
biutujący w zawodach Jan Zama-
chowski oraz Miłosz Wędzina 
znaleźli się  w drugiej dziesiątce. 
Wśród młodziczek Aleksandra 
Dudek zajęła 7-me miejsce.
W Krakowie w finale Pucharu 
Małopolski wśród najmłodszych 

chłopców Piotr Szczepański 
zdobył złoty medal, a Franci-
szek Warchoł był 7-my.
Teraz odpoczynek i starty dopie-
ro w hali w roku 2015.     

KONIEC SEZONU ŁUCZNICZEGO - 2014
Młodzi łucznicy Grota Zabierzów zakończyli sezon łuczniczy – 2014 startami w zawodach – Złoty Liść Jesieni – w Kielcach 
i finałem Pucharu Małopolski w Krakowie. W obu miejscach startowali w kategoriach młodzików i dzieci.

Mistrz angielskiej farsy, niezrów-
nany autor „Maydaya” Ray Co-
oney, pisząc „Okno na parlament” 
zaoferował widzom blisko 2 go-
dziny wspaniałej zabawy. Pomimo 
pochmurnej, mglistej pogody na 
zewnątrz, na widowni było nader 
wesoło, nagłe zwroty akcji wywo-
ływały raz po raz, salwy śmiechu.
Mamy nadzieję, że nasi seniorzy 

tego popołudnia mieli okazję za-
czerpnąć pozytywnej energii na te 
szare jesienne dni.
Jak zwykle, koszty transportu oraz 
dofinansowanie do biletów wstępu 
zostały pokryte ze środków finan-
sowych gminy. Nie ulega bowiem 
wątpliwości, iż szereg wydarzeń, 
które udało nam się zrealizować, 
w pełni pozwala, aby Wielka Wieś 

szczyciła się mianem „Gminy 
przyjaznej seniorom”.
Dziękujemy wszystkim seniorom 
za tak liczny odzew na proponowa-
ne przez nas atrakcje, informacja 

o kolejnych planowanych wydarze-
niach – już wkrótce.
http://www.wielka-wies.pl/aktual-
nosci/nasi-seniorzy-w-teatrze/

 v www.wielka-wies.pl

NASI SENIORZY W TEATRZE
Jesienna aura wprawdzie nie sprzyja już wycieczkom plene-
rowym, ale nasi seniorzy nadal chcą być „aktywni i potrzebni” 
– dlatego w tym miesiącu, 28 października, 54-osobowa 
grupa seniorów udała się do krakowskiego teatru Bagatela 
na spektakl „Okno na parlament”. 

Bezdomne psy i koty proszą o pomoc!
Potrzebne :
• karma,
• obroże, smycze,
• żwirek,
• koce, legowiska
Dary dla zwierzaków można przekazać w  sklepie ZOOMAX 
w  Krzeszowicach, Dom Towarowy (Galeria Centrum),  
ul. Daszyńskiego 1.
Zapraszamy również szkoły i przedszkola do przeprowadzenia 
zbiórek na rzecz bezdomnych zwierząt.

Kontakt: 534 884 174.
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CENTRUM DOCIEPLEŃ
MIESZALNIA FARB I TYNKÓW

FARBY • TYNKI • OCIEPLENIA • FILZY
PANELE • DRZWI • ŁAZIENKI i inne

PŁYTY GIPSOWE • WEŁNA MINERALNA
PROFILE • TAPETY – duży wybór

INSTALACJE WOD-KAN-GAZ-C.O.

www.romar-bis.pl

Sanka 248

12 283 63 47 • 609 240 849

SUPER CENY
NA TYNKI
(PRZY ZESTAWIE OCIEPLENIA)

SUPER CENY
NA TYNKI
(PRZY ZESTAWIE OCIEPLENIA)

NAJWIĘKSZY WYBÓR KOLORÓW FARB I TYNKÓW W REGIONIE

w pobliżu Krzeszowic, ogrzewana,  plac manewrowy 
dla TIR, teren przemysłowy,  w oddali od zabudowań 

mieszkalnych, możliwa każda forma działalności.
Czynsz: 4,5 tys. PLN netto.

tel. 537-138-875

HALA DO
WYNAJĘCIA
pow. ok.
500 m kw.

USŁUGI MINIKOPARKĄ
USŁUGI ELEKTROTECHNICZNE

USŁUGI MINIKOPARKĄ
USŁUGI ELEKTROTECHNICZNE

Ryszard Drabik

32-065 Krzeszowice, Filipowice 620

CZĘŚCI DO CIĄGNIKÓW I MASZYN ROLNICZYCH

tel. 509 828 674tel. 509 828 674
 kompleksowy montaż i naprawa instalacji elektrycznych
 pomiary
 dozór elektryczny
 przewijanie silników
 monitoring, alarmy

Wola Filipowska, ul. Krzeszowicka 1
tel. 692 994 202, 889 806 103
e-mail: torcikalicja@interia.pl

www.torcik.com/zajazd

ZAJAZD POKUSA
dobre domowe dania 

- obiady kolacje śniadania

organizacja imprez okolicznościowych
catering

Zapraszamy
Pn - Pt 11.00 - 22.00
So - Nd 11.00 - 23.00

DO SPRZEDANIA
oryginalnie wykończony dom
w Czułowie, obok Mnikowa.

150 m kw pow., 15 arowa działka.
Wyjątkowo piękna, spokojna

okolica.
Atrakcyjna cena: 540 tys. PLN.

tel. 796 351 499


