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SALON MEBLOWYSALON MEBLOWY
1000 m2 ekspozycji

Nawojowa Góra
ul. Krakowska 109

• meble
• materace
• łóżka
• sofy
• wypoczynki
• narożniki
• krzesła
• stoły
• dekoracje 

SPRZEDAŻ
RATALNA

Zapraszamy:
pn. - pt. 10 00 - 18 00

sob         10 00 - 13 00

(przy trasie 79)

 504 855 100

TANIO, PROFESJONALNIE, SZYBKOTANIO, PROFESJONALNIE, SZYBKO

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

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

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

Blisko 120 tysięcy wolontariu-
szy zbiera pieniądze, rozliczane 
następnie w około 1600 szta-
bach, w tym w kilkudziesięciu 
zlokalizowanych w wielu miej-
scach na świecie. O godzinie 
20.00 zapraszamy wszystkich 
do udziału w happeningu pt. 
„Światełko do Nieba”. W tej jed-
nej chwili prosimy wszystkich, 
którym bliskie są idee WOŚP, 
o wysłanie w stronę nieba, czyli 
w kierunku Dobrych Aniołów, 
światełka w postaci np. zapalo-
nej zapałki, świeczki, pochodni 
czy sztucznych ogni.
Przez cały dzień w studiu tele-
wizyjnym, trwa Licytacja Naj-
bardziej Hojnych Darczyńców 

(popularnie zwana licytacją 
Złotych Serduszek). Kulmina-
cyjny moment, czyli licytacja 
Serduszka nr 1, zaczyna się 
około godziny 23.00. Po półno-
cy podajemy wstępne, szacun-
kowe wyniki naszej zbiórki.
Podczas trwania Finału do-
kładnie rozliczamy nasze 
poprzednie zakupy i przede 
wszystkim dokładnie tłuma-
czymy cel naszej aktualnej 
zbiórki. Warszawskie studio 
telewizyjne tego dnia odwiedza 
kilka tysięcy osób. Kilka razy 
więcej bawi się na Placu Defi-
lad, przy Pałacu Kultury i Na-
uki, gdzie odbywa się koncert, 
a pokaz sztucznych ogni prze-

chodzi każdorazowo do 
historii, jako piękne wi-
dowisko.
Występujący tego dnia 
artyści proszeni są, 
aby nie pobierali żad-
nych honorariów. Tego 
dnia staramy się, aby 
jak najwięcej wydarzeń 
artystycznych, czy też 
związanych z przepro-
wadzeniem Finału, od-
bywało się bez ponosze-
nia żadnych kosztów.
W ciągu poprzednich 24 
Finałów WOŚP Orkie-
stra zebrała i przekazała 
na wsparcie polskiej medycyny 
sumę ponad 720 mln PLN.

www.wosp.org.pl 

Plakat na str. 2

WOŚP 25. FINAŁ - LETNIA ZADYMA W ŚRODKU ZIMY
Finał WOŚP to jednodniowa zbiórka publiczna, organizowana przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy. Całość pokazywana jest w bezpośredniej transmisji telewizyjnej. Składają się na to bloki, czyli wej-
ścia na żywo rozmieszczone w całodziennej ramówce Programu. Równocześnie w całej Polsce odbywa się 
największa w naszym kraju zbiórka publiczna.

droga na Kaszów droga na Kraków

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

MIESZALNIE FARB I TYNKÓW BOLIX oraz KNAUF

otwarte:
pn - pt 600 - 1800

Sobota 600 - 1300

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

tel. 535-013-523

WYCINKA
DRZEW

OPIEKA NAD OSOBAMI
STARSZYMI, PRACE DOMOWE

Ciepła, sympatyczna Pani, 
pochodząca z Ukrainy, z doświadczeniem 
w opiece nad ludźmi w podeszłym wieku

ZAOPIEKUJE SIĘ STARSZĄ OSOBĄ,
UGOTUJE, POSPRZĄTA, ZROBI ZAKUPY.

Tel. 696 148 291

Akcja “Przybij piątkę dla zwierzaka”!!! 
Przyłącz się!!!

Przypominamy akcję “Przybij piątkę dla zwierzaka”, któ-
ra polega na ustawieniu stałego przelewu 5 zł na rzecz 
Fundacja Człowiek Dla Zwierząt z dopiskiem “piątka dla 
zwierzaka”.
Być może dla Was nie jest to duża kwota, a pomnożona 
przez X przelewów, Fundacji pozwoli napełnić brzuszki 
psiakom z przytuliska.
Zachęcamy do tej formy pomocy, pomożecie?

Dane do przelewu: Fundacja Człowiek Dla Zwierząt 
Bank Spółdzielczy w Słomnikach

78 86140001 0010 0147 5971 0001
Dla przelewów zagranicznych Swift; POLUPLPR 

7886140001 0010 0147 5971 0001 
Konto PayPal: czlowiekdlazwierzat@gmail.com
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KOLĘDOWANIE
W TENCZYNKU

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
MIESZKAŃCÓW TENCZYNKA
na "Spotkanie z kolędą"

w niedzielę  15 stycznia 2017r. o godz.15ºº 
w Remizie OSP Tenczynek.

W programie: 
Krótkie prezentacje artystyczne 
przedszkolaków, uczniów szkoły
i KGW „Tenczynianki”
oraz poczęstunek 
i wspólne śpiewanie kolęd.

Zapraszają: 
Sołtys Alicja Gaj z Radą Sołecką   
oraz KGW „Tenczynianki”
i OSP Tenczynek.

.

Warsztaty „W pozłotniczej 
pracowni” zainaugurują cykl 
zajęć plastycznych organizo-
wanych w Galerii Bronowice 
w 2017 roku. Podczas dwu-
godzinnych warsztatów dzieci 
i młodzież będą złocić drew-
niane, papierowe oraz gipso-
we elementy, np. pudełeczka, 
niewielkie płaskorzeźby, wi-
siorki czy zawieszki. Do zło-
cenia wykorzystają szlagmetal 
– imitację złota. Aby pokryć 
pozostałą powierzchnię użyją 
zestawów farb oraz brokatów. 
Uczestnicy mogą również 
przynieść własne materia-
ły, które chcieliby pozłocić. 
Ozdobione przedmioty ideal-
nie sprawdzą się jako element 
biżuterii lub oryginalna deko-
racja w  mieszkaniu. Podczas 
warsztatów uczestnicy nauczą 
się i przetestują kilka technik 
malarskich, których będą mo-
gli użyć do dekoracji różno-
rodnych przedmiotów. Warto 
więc przyjść w sobotnie popo-
łudnie do Galerii Bronowi-
ce i kreatywnie wykorzystać 
wolny czas.
Serdecznie zapraszamy 14 
stycznia w godz. 16:00 - 18:00 

do Akademii w Bronowicach 
na 1 piętrze Galerii.
Warsztaty z Akademią Sztuk 
Pięknych to kolejna propozy-
cja Galerii Bronowice wpi-
sująca się w hasło: „Miejsce 
na Twój Czas”. Najmłodsze 
centrum handlowe w Krako-
wie oferuje swoim klientom 

coś więcej, niż tylko zakupy. 
Różnorodne udogodnienia, 
propozycja kulturalna, roz-
rywkowa czy sportowa tworzą 
jedyne w swoim rodzaju miej-
sce spotkań.
Wszystkie atrakcje w Galerii 
Bronowice są bezpłatne! Ser-
decznie zapraszamy!  

„W POZŁOTNICZEJ PRACOWNI” – 
WARSZTATY KREATYWNE W GALERII BRONOWICE
 W sobotę, 14 stycznia, w Galerii Bronowice odbędą się bezpłane warsztaty 
złocenia dla dzieci i młodzieży pt. „W pozłotniczej pracowni”. Studenci kra-
kowskiej Akademii Sztuk Pięknych zaprezentują uczestnikom zajęć różnorod-
ne techniki, które można użyć do ozdobienia materiałów.

SPRZEDAŻ CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH

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

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

klientów.

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

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

tel. 512 447 343; tel./fax (32) 646 77 5832-300 Olkusz, ul. Przemysłowa 14
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Serdecznie dziękujemy wszystkim oso-
bom – znajomym oraz nieznajomym, za 
bezinteresowną pomoc w odnalezieniu 
naszego psa, kundelka o imieniu Kum-
pel. Szczególne podziękowania kieru-
jemy do Państwa z Regulic, którzy psa 
przygarnęli, chroniąc go przed najwięk-
szymi mrozami.

Dziękujemy także redaktorom Gazety 
Krakowskiej i Magazynu Krzeszowic-
kiego, za rozpowszechnianie informacji  
o zaginięciu psa.

A także Fundacji Człowiek dla Zwierząt  
i Hotelikowi Stefanek z Czernej, jednocze-
śnie prosząc o wsparcie dla tych instytu-
cji. Prowadzą je ludzi oddani zwierzakom 
bez reszty. Podopiecznych wciąż przyby-
wa, a środków finansowych brakuje… 

Prosimy też o pomoc w odnalezieniu 
właścicieli lub znalezieniu nowych do-
mów dla piesków, których smutne histo-
rie poznaliśmy podczas poszukiwania 
naszego psa. Informacje o  pieskach na 
str. 15 „Gwarka”. 

 
Dziękujemy!!!

S.W.P. Mossakowscy

PIES KUMPEL ODNALEZIONY.  
SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA POMOC!
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Nicholas Sparks : Spójrz na mnie
„Spójrz na mnie” to świetne połączenie opowieści 
o miłości z doskonale wkomponowaną częścią 
kryminalną. I nawet, jeśli uczucie bohaterów może 
wydawać się wyidealizowane i znacząco za proste, a 
zakończenie zbyt bohaterskie, to i tak książkę czyta 
się z uśmiechem na twarzy.

Teodor Jeske-Choiński :  
O mitrę hospodarską 

Autor w porywającym stylu ukazuje potęgę Rzecz-
pospolitej, siłę jej możnych panów, wielkość husarii, 
wolność i swawolę szlachty oraz narastające spory 
religijne trawiące chrześcijaństwo.

Gerald Brittle : Demonolodzy:  
Ed i Lorraine Warren

Książka, która przez wiele tygodni znajdowała się 
na liście bestsellerów „New York Timesa”, ujawnia 
zdumiewające mechanizmy, które kryją się za wy-
darzeniami nadprzyrodzonymi i wyjaśnia, dlaczego 
opętanie czy nawiedzenie może spotkać każdego 
z nas. To wstrząsające archiwum Warrenów, wybit-
nych amerykańskich demonologów, tropicieli zja-
wisk mrożących krew w żyłach, jest dowodem na to, 
jak niewiele wiemy o świecie duchowym. 

Marta Fox : Idol
„Idol” Marty Fox to kolejna mądra książka, którą war-
to polecić młodym czytelniczkom. Pokazuje pewne 
wzorce zachowań, ale bez natrętnego pouczania, 
pozwalając dziewczynom samodzielnie wyciągać 
wnioski. A czyta się to... z prawdziwą przyjemnością.

Grzegorz Strzeboński : Mój tata ma brata 
czyli rymowanki o rodzinie

Dzieci uwielbiają poznawać sekrety rodziny - pyta-
ją, co znaczą dziwne określenia w rodzaju teścio-
wa, zięć... Kochają rodzinne albumy z fotografiami, 
zadają wiele pytań na temat rodzinnych historii. 
Naprzeciw tym zainteresowaniom wychodzi ta 
książka - zbiór lekkich, dowcipnych wierszyków, 
których wspólną bohaterką jest sympatyczna sze-
ścioletnia Gosia. Dziewczynka opowiada o swojej 
rodzinie, objaśniając rodzinne relacje i często 
doprowadzając czytelników do śmiechu swoimi 
trafnymi i zabawnymi obserwacjami.

Maria Ulatowska :  
Historia spisana atramentem 

Miłość potrafi spaść z siłą żywiołu. Nie ma przed nią 
ucieczki bez względu na przeciwności, bez wzglę-
du na cenę, jaką przyjdzie płacić przez resztę życia. 
Gruby brulion w kartonowych okładkach, z mocno 
pożółkłymi kartkami, zapisywanymi atramentem 
przez długie wieczory i noce. Dzieje wielkiej, zakaza-
nej miłości, która narodziła się przeszło sto lat temu...

Remigiusz Mróz : W cieniu prawa
Galicja, 1909 rok. Mimo złej opinii i niejasnej prze-
szłości Erik Landecki zostaje przyjęty na czyścibuta 
w austriackim dworku. Jest przekonany, że los się 
do niego uśmiechnął. Pierwszej nocy ginie jednak 
dziedzic rodu, a cień podejrzeń pada na Polaka. 
Szybko pojawiają się spreparowane dowody, a Erik 
staje się głównym podejrzanym. Musi walczyć nie 
tylko o swoją wolność, lecz także o życie – w zaborze 
austriackim karą za morderstwo jest bowiem śmierć 
przez powieszenie. 

Joanna Opiat-Bojarska :  Gdzie jesteś, Leno?
Pewnego  dnia  Lena Pietrzak, dobrze sytuowana  i 
pełna życiowego  optymizmu  studentka  anglistyki, 
wybiera się z przyjaciółmi do popularnego poznań-
skiego klubu, po czym... znika  bez  śladu.  Jej zroz-
paczona matka zgłasza na komisariacie zaginięcie 
dziewczyny. Tropem Leny ruszają  świeżo upieczeni 
partnerzy, Przemysław Burzyński i Michał Majewski. 
Prowadzone przez nich śledztwo odkryje jednak 
znacznie więcej, niż bliscy dziewczyny mogliby 
przypuszczać... Na jaw wychodzą liczne – nie tylko 
rodzinne – sekrety...      

KOTŁY
PIECE C.O.

PRODUCENT TRACZ

Osiek 34, tel. 32 642 73 97

www.kotlyosiek.pl

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

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

blacha 6 mm,
atest,

gwarancja

KOCIOŁ DWUPALENISKOWY
Z PODAJNIKIEM

1,8 m - 6400 zł 2,5 m - 6700 zł

tel. 32 754 56 70

KOMPRA
BIURO RACHUNKOWE

Ponad 22 lata
doświadczenia

Kryminał
Mężczyzna w ciężkim stanie trafia do łódzkiego szpitala. 
Nie pamięta, jak się nazywa ani co się stało. Powtarza tylko 
imię Aleksandry Wilk. Poznańska psycholog na prośbę zna-
jomego lekarza przyjeżdża pomóc pacjentowi. Jednak nie 
tylko ona usiłuje dociec, kim jest tajemniczy NN i dlaczego 
wzywa Aleksandrę…
Legendarna aktorka przed laty została brutalnie zabita we 
własnym domu. Mordercy nie odnaleziono, śledztwo dawno 

zamknięto, a akta kurzą się w policyjnym archiwum. Ten, 
kto ją zabił, dziś wciąż jest na wolności. Czy uda się powią-
zać te sprawy, odkryć prawdę, uniknąć niebezpieczeństwa?
Kiedy od rozwiązania sprawy dzielą sekundy, nie ma czasu 
na logiczne myślenie, a górę bierze instynkt… Nowe, sensa-
cyjne rozdanie Joanny Opiat-Bojarskiej!
„Dynamiczna i wciągająca. Opiat-Bojarska w 
szczytowej formie!” - Katarzyna Puzyńska

Powieść historyczna
Gdzie kończy się „Wspaniałe stulecie” zaczyna się po-
wieść Paszyńskiej. Jest rok 1566. Sulejman Prawodawca 
wyrusza na kolejną wyprawę przeciwko Habsburgom. 
Kampania ma być ukoronowaniem jego rządów, ostatecz-
nym zwycięstwem Imperium Osmańskiego nad chrześci-
jańską Europą. Na drodze staje mu Nikola Subicz Żriński, 
dowódca niewielkiej twierdzy Szigetvar.
Niespodziewanie jednak sułtan Sulejman umiera, a wielki 
wezyr Mehmed Pasza Sokollu postanawia zataić ten fakt 

przed wojskiem, aby nie dopuścić do rozpadu Imperium 
Osmańskiego…
Napisana z rozmachem, niezwykle plastyczna, porywająca 
opowieść. Udane połączenie historii i fikcji literackiej, w 
której na tle wielkiej polityki, intryg, spisków, zdrad, zama-
chów i brutalnej walki o władzę rozgrywają się ludzkie dra-
maty: miłość przeplata się z lękiem, a z uśpie-
nia budzą się demony uczuć z przeszłości.

WARTO PRZECZYTAĆ

„NIEBEZPIECZNA GRA” autor: Joanna Opiat-Bojarska

„Cień sułtana” autor: Maria Paszyńska

IX TURNIEJ MIKOŁAJKOWY SCRABBLE ZA NAMI!
Siódemka uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Antoniego Sewiołka w Czułowie 
pod opieką p. Krystyny Kruszewskiej i p. Aldony Dymek rannym kursem pendoli-
no o 5:53 pojechała do Warszawy, aby wziąć udział w IX Ogólnopolskim Turnieju 
Mikołajkowym Scrabble.
W turnieju wzięło udział w sumie 68 uczestników ze szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponad-
gimnazjalnych z całej Polski. Uczniowie rozegrali 3 rundy po 20 minut na zasadzie „każdy z każdym”, 
tzn., że nasi uczniowie z klas IV iV (9, 10 lub 11 lat) zmagali się z gimnazjalistami i licealistami! Uzyska-
liśmy świetne wyniki! Najlepszy rezultat osiągnął Wojciech Zatorski, a najwięcej punktów zdobył Kacper 
Fiutowski. Dwie rundy wygrali : Maja Dymek, Oliwia Kuciel, Wojciech Zatorski, a jedną Michał Dy-
mek, Maja Sroka, Otylia Kuciel i Kacper Fiutowski. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy 
oraz nagrody, a szkoła za udział grę planszową Scrabble Travel. Więcej informacji: www.szkolaczulow.pl 
oraz fanpage na facebook’u.

 v tekst: Krystyna Kruszewska • zdjęcia Aldona Dymek • www.liszki.pl
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www.instytutelf.pl

Instytut Urody Elf
Krzeszowice, ul. Daszyńskiego 1

 Gabinet Kosmetyczno-
Szkoleniowy Elf 

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

ZABIEG „5% RETINOL SYNTHESIS C PEEL”  
- BEZBOLESNA EKSFOLIACJA RETINOLEM I VIT C

DZIAŁANIE RETIONLU:
Retinol powoduje także lekkie złuszczanie się martwego naskórka. Jest 
to istotne nie tylko z punktu widzenia ogólnego stanu skóry. Wymiana 
komórek skóry na nowsze, prawidłowo ukształtowane, zwiększa 
spoistość i jędrność skóry, powoduje jej wygładzenie, zmarszczki 
stają się mniej widoczne. Ma tu znaczenie także to, że retinol oddzia-
łuje na skórę właściwą i poprzez stymulację fibroblastów zwiększa 
wytwarzanie kolagenu i elastyny. Chroni też powstały kolagen przed 
degradacją. Dzięki temu następuje spowolnienie procesu starzenia i 
zmniejszenie jego widocznych oznak.

Kosmetyki z retinolem polecane są w terapii trądziku oraz do poprawy 
wyglądu cery tłustej i mieszanej, która zmaga się z problemem zaskór-
ników i innych niedoskonałości. Retinol reguluje pracę gruczołów łojo-
wych i zwęża ich ujścia, dzięki czemu wydzielana jest odpowiednia ilość 
sebum, zmniejsza się przetłuszczenie, tworzy się mniej zaskórników  

i wyprysków. Ponadto przyspieszeniu ulega proces gojenia się ran. 
Retinol działa też przeciwzapalnie.

Stosowanie retinolu przynosi bardzo dobre efekty w przypadku wystę-
powania plam i przebarwień. Nie dość, że z czasem uodparnia skórę na 
działanie promieni słonecznych, przez co ograniczone jest tworzenie się 
nowych przebarwień, to jeszcze wspomaga ich likwidację. Długotrwała 
kuracja retinolem sprawia, że znikają nawet intensywne przebarwienia  
i plamy różnego pochodzenia. Efekt ten wynika z oddziaływania 
retinolu na melanocyty – zmniejsza się ich rozmiar oraz zawartość 
melaniny. Usuwanie plam wspomaga też wyregulowany dzięki działa-
niu retinolu proces odnowy naskórka. Przy okazji poprawia się koloryt 
cery na zdecydowanie zdrowszy i bardziej promienny.

DZIAŁANIE WITAMINY C:
Witamina C zawarta w kosmetykach na których wykonujemy zabieg 
pełni kluczową rolę w syntezie kolagenu, którego ilość maleje w skórze 
z wiekiem. Po zastosowaniu preparatów z witaminą C, skóra staje się 
bardziej elastyczna, jędrna, zmarszczki są spłycone. Witamina C 
podnosi nawilżenie, działa przeciwzapalnie i wzmacnia odporność 
skóry. Rozjaśnia też plamy i przebarwienia hamując produkcję 
melaniny. Dodatkowo kwas askorbinowy działa delikatnie złuszczająco, 
dzięki czemu wpływa na regenerację i odbudowę naskórka. Dlatego 
połączenie go z retinolem, wzmacnia efekty działania obu substancji 
czyniąc je bardziej spektakularnymi.

Zastosowanie połączenia stabilnej, w 100% aktywnej witaminy C  
i retinolu stanowi bardzo skuteczną broń w walce z oznakami 
starzenia. W wyniku przeprowadzenia zabiegu „5% Retinol Sythesis 
C Peel” następuje złuszczenie martwych komórek naskórka, a na ich 
miejscu pojawiają się nowe, prawidłowo ukształtowane. Procesy 
zachodzące w skórze, takie jak wzmożenie syntezy kolagenu i 
elastyny wpływają pozytywnie na jej kondycję. Co ważne, efekty 
można zaobserwować już po pierwszym zabiegu! Skóra staje się 
grubsza, bardziej jędrna, nawilżona, zmarszczki są mniej widoczne, 
wszelkie plamy i przebarwienia rozjaśnione.

Retinol jest najbardziej pierwotną formą witaminy A. Działanie retinolu zostało dokładnie przebadane, ponieważ już od 
dawna cieszy się on dużym zainteresowaniem. Jest chętnie wykorzystywany w kosmetykach ze względu na swoje liczne, 
dobroczynne dla skóry działania oraz bezpieczeństwo stosowania. Witamina A pełni wiele ważnych ról w organizmie, w tym w 
skórze. Spełnia m. in. kluczową rolę w procesie prawidłowego przebiegu procesów podziału komórek oraz stanu nabłonków. 
Do objawów niedoboru witaminy A należy nadmierne rogowacenie i łuszczenie się naskórka. Dzięki zastosowaniu retinolu 
komórki skóry prawidłowo kształtują się i dojrzewają, również podziały komórkowe przebiegają w sposób niezakłócony. 

Czas zabiegu: 1 godzina
Regularna cena zabiegu: 250 zł

Cena zabiegu obowiązujaca  
do końca stycznia: 180 zł

Cena zabiegu w pakiecie: 150 zł
Zabieg wykonuje mgr kosmetolog

więcej informacji na:  
www.instytutelf.pl

lub facebook: instytutelf

Jesteśmy
konsekwentni 

w tym co robimy
Jesteśmy dystrybutorem marek:

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

Zadzwoń!
Doradzimy

12 378 40 90

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

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

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

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

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

• WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU BUDOWLANEGO
       zagęszczarki • młoty wyburzeniowe • nagrzewnice • osuszacze • agregaty • szlifierki • betoniarki i wiele innych
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• adaptacje poddaszy
• zabudowy karton/gips
• sufity napinane
• odwierty w betonie
oraz
• inne prace remontowo - budowlane

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

ul. Dębowa 11, 32-067 Tenczynek

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

Celem projektu było zaintereso-
wanie dzieci otaczającą nas ma-
tematyką i włączenie ich w ak-
tywny proces wykorzystania tej 
wiedzy  poprzez pokazanie prak-
tycznych zastosowań matematy-
ki, wzmocnienie umiejętności 
logicznego myślenia, posługi-
wania się językiem matematyki 
oraz budowanie kreatywnej po-
stawy w twórczej pracy zespołu. 
Pomysł na te zajęcia, jaki miała 
nauczycielka matematyki ,oka-
zał się rewelacyjnym sposobem 
spędzania jesienno- zimowych 
sobót. Mimo, że sobota jest dla 
większości dniem wolnym od 
pracy, chętnych na naukę nie 
brakowało, wręcz prosili o prze-
dłużenie zajęć. Innowacyjny 
sposób na przyswojenie wiedzy 
pochłonął wszystkich, zakupio-
ne dzięki grantowi pomoce dy-
daktyczne okazały się strzałem 
w dziesiątkę. 
Pani Marta Moczarna swój 
projekt „Matematyka. Gdzie? 
Co? Jak?” zaplanowała w trzech 
odrębnych cyklach: matema-
tyka w geodezji i kartografii, 
matematyka w przyrodzie oraz 
matematyka w sztuce. Każdy 
cykl kończył się warsztatami 
z rodzicami. Geodeci zaplano-
wali zakończyć pracę wykona-

niem planu budynku i makiety 
szkoły wykonanymi w odpo-
wiedniej skali, jednak najwięk-
szą przeszkodą wydającą się nie 
do pokonania było zmierzenie 
wysokości budynku bez użycia 
drabiny. W tym celu ucziniowe 
mieli możliwość odkrywać za-
skakujące własności trójkątów, 
badać zależności pomiędzy swo-
im wzrostem a długością swoje-
go cienia, aż ostatecznie za po-
mocą cienia i teodolitu udało im 
się bez wspinaczki wyznaczyć 
nie tylko wysokość budynku ale 
i drzew rosnących nieopodal. 
Pracowali z mapą, wymyślając 
przy tym intrygujące zadania 
matematycze, np. sprawdzali 
dokąd prowadził by Mur Chiń-
ski gdyby miał początek w San-
ce. Przez te doświadczenia na-
brali umiejętności wyobrażenia 
sobie danych jednostek długo-
ści, kątów, zamiany jednostek, 
dzielenia dwóch liczb, kreślenia 
trójkątów, wyznaczania miar 
kątów sprawnym posługiwa-
niem się kalkulatorem, roz-
wiązywaniem równań z jedną 
niewiadomą i wiele innych. 
Dzięki licznym i skrupulat-
nym pomiarom całego budyn-
ku udało się im stworzyć plan 
parteru, I piętra oraz makietę 
szkoły wykonane w skali 1:60. 

Po geodezji  przyszedł czas na 
zajęcia z części przyrodniczej. 
Dzieci z zapałem wyszukiwały 
ciekawostki ze świata przyrody 
opisane matematycznie, dzię-
ki którym potrafiły utworzyć 
niezwykle interesujące zadania 
tekstowe. Aby porównać pręd-
kość biegu człowieka do pręd-
kości najszybszych zwierząt: 
ptaków, ssaków, owadów mu-
sieli zmierzyć własną prędkość, 
dzięki czemu łatwo nauczyli się 
obliczania proporcjonalnego. 
Aby odpowiedzieć sobie na py-
tanie ile wody przepływa przez 
ich miejscowość wykonali po-
miary głębokości, szerokości 
i prędkości przepływu wody. 
Uśrednili pomiary i oszacowa-
li, że ten mały strumyk w ciągu 
jednej doby napełnił by ponad 
16 milionów butelek litrowych. 
Poznali zaskakującą boską licz-
bę i spiralę powstałą na bazie 
ciągu liczb Fibonacciego, którą 
z łatwością dostrzegają w ota-
czającym nas świecie przyrody, 
architektury, muzyki. Z kolei 
zajęcia ze sztuki rozpoczęły się 
od zabawy ze zwykłą kartką pa-
pieru, uczniowie próbowali roz-
ciąć kartkę tak, aby cała grupa 
jednocześnie potrafiła przez nią 
przejść, następnie odkryli wstę-
gę Mobiusa i jej niesamowite 

własności, między innymi chi-
ralność. Na zajęciach powstała 
również magiczna „zabawka”- 
flexagon. Kolejne spotkania to 
było utrwalanie własności brył 
i rysowanie ich siatek, dzieci 
poznały wielościany foremne 
i wielościany ścięte. Ostatni 
etap zajęć wymagał od dzieci 
wyznaczania przekątnych wie-
lokątów, odkrycia wzoru na 
liczbę przekątnych i konstrukcji 
wielokątów foremnych. Osta-
tecznie uczniowie wyszywali 
matematyczne abstrakcje, np. 
przekątne dwunastokąta forem-
nego, parabole. 
Projekt zakończył się wycieczką 
do Muzeum Inżynierii Miej-
skiej w Krakowie wystawą Wo-
kół Koła i Wokół Światła oraz 
warsztatami „Dlaczego samolot 
lata” i „Gęstość”. Dzieci odwie-
dziły też firmę Astor produku-
jącą automaty i roboty. Dotacja 
pozwoliła również zakupić naj-
bardziej zaangażowanym rodzi-
nom z Sanki gry, książki, zabaw-
ki i klocki tematycznie związane 
z matematyką. Uczniowie dekla-
rują, że nigdy nie zapomną tej 
przygody z matematyką.

 v Szkoła Podstawowa 
 im. Jana Brzechwy w Sance 

www.spsanka.szkolnastrona.pl

POŁĄCZENIE ZABAWY Z NAUKĄ CZYLI PROJEKT GRANTOWY mPOTĘGA  
Ostatnie cztery miesiące były miesiącami nie tylko wytężonej pracy dla uczniów Szkoły Podstawowej imienia Jana 
Brzechwy w Sance, ale przede wszystkim minęły pod znakiem znakomitej, ciekawej, wręcz intrygującej i niesamowicie 
kreatywnej zabawy z nauką. Jeszcze przed wakacjami nauczycielka matematyki wraz z dyrekcją szkoły intensywnie 
przygotowywały się do konkursu grantowego, który jak co roku organizuje Fundacja mBanku pod tytułem projekt  
mPotęga. Spośród 880 złożonych wniosków dofinansowano 210, między innymi Szkołę Podstawową w Sance. 
Przyznany grant umożliwił przeprowadzenie serii zajęć, warsztatów, wycieczek uczniom klas IV-VI równocześnie 
angażując rodziców w twórczą pracę z dziećmi. 
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• Izo, Danusiu. Od kiedy ukazuje się „Gwarek” ściśle ze sobą 
współpracujemy. Prowadzicie w naszej gazecie stałą rubrykę 
„Nowiny z bibliotecznej witryny”, przygotowujecie krzyżówki 
i konkursy dla czytelników, przesyłacie nam ciekawe artykuły 
i materiały do publikacji... I robicie to wszystko równolegle 
z Waszymi podstawowymi zawodowymi obowiązkami, a prze-
cież jest jeszcze mnóstwo innych działań, które wykonujecie 
z pasją: Wasze autorskie cykle dla szkół i  przedszkoli, lekcje 
biblioteczne, przedstawienia teatralne, spotkania z interesu-
jącymi ludźmi, wystawy z pracami uczniów i przedszkolaków, 
spotkania autorskie, zorganizowałyście też darmowe lekcje ję-
zyka angielskiego dla seniorów… O czymś nie wspomniałam…?

I.W. - Od czterech lat wraz z delegowaniem z Krzeszowic do naszej bi-
blioteki Danusi Nowak zaczęło się dużo dziać. Danusia przyszła z głową 
pełną pomysłów, które zaczęła precyzyjnie i systematycznie realizować, a ja 
bardzo chętnie włączyłam się w tę działalność.
D.N. - Od 25 lat pracuję w zawodzie bibliotekarza, z czego 4 lata, jak wspo-
mniała Iza, w tenczyńskiej bibliotece. Muszę powiedzieć, że zawodowo jest 
to dla mnie bardzo dobry czas. Wracając do naszych projektów: 13 lute-
go 2013 roku rozpoczęliśmy w naszej bibliotece (z własnej inicjatywy, bez 
środków zewnętrznych) bezpłatne lekcje nauki języka  angielskiego. Zajęcia 
bezpłatnie prowadzi lektorka j. ang. Barbara Morcinek Ciaputa, mieszkan-
ka Tenczynka. Zajęcia cieszą sie dużym zainteresowaniem i będą kontynu-
owane, a powiedzenie Never say never (Nigdy nie mów nigdy) wspaniale 
realizuje się w nasze placówce. Organizujemy zajęcia czytelnicze w ramach 
Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom, blok imprez z okazji Ty-
godnia Bibliotek. W bibliotece odbywają się cykliczne „Spotkania toreb-
kowe” dla kobiet, których pomysłodawczynią i moderatorką jest Monika 
Dudek, zajęcia z biblioterapii prowadzone przez fachowca - nauczycielkę 
tenczyńskiego Przedszkola Dorotę Giszczyńską. Współpracujemy z panią 
Niną Kurdziel, Pełnomocnikiem Burmistrza ds. Przeciwdziałania Uza-
leżnieniom, która realizuje swoje autorskie programy dotyczące tolerancji 
i uzależnień. Przedstawiam tę działalność w wielkim skrócie, bo można by 
o niej mówić i mówić...
• Prócz tego każdy czytelnik może zawsze liczyć na miłą poga-

wędką na temat wybranej pozycji książkowej z Wami – mi-
łośniczkami literatury. Sama wiem, że atmosfera w Waszej 
Bibliotece jest wspaniała i dlatego też często najmłodsi czy-
telnicy w drodze do domu zaglądają do Was nie tylko po to, by 
wypożyczyć lekturę szkolną, tylko po prostu miło i kreatywnie 
spędzić czas… To bardzo ważne w dobie wirtualnego świata, by 
młodym ludziom świat książek kojarzył się z czymś pozytyw-
nym i wartym zainteresowania…

I.W. - Rozmowy kształcą. To czytelnicy często podpowiadają jakie książki 
chcieliby wypożyczać,   a my w miarę możliwości uwzględniamy to przy za-
kupie. A młodzi czytelnicy często nie potrafią sprecyzować swoich potrzeb 
czytelniczych i wtedy oczekują pomocy od nas.
D.N. - Wszystkie prowadzone przez nas działania edukacyjne, kultural-
ne i informacyjne mają na celu pokazać bibliotekę jako miejsce przyjazne, 
gdzie nie tylko można wypożyczyć książkę, ale prosić o pomoc, zdobyć 
wiedzę oraz miło i ciekawie spędzić czas. Dla wielu osób jesteśmy „małym 
konfesjonałem”. Młodzi ludzie powierzają nam swoje rodzinne, szkolne 
i rówieśnicze problemy i troski. Poza rozmową, proponujemy im literaturę 
pomocną w rozwiązaniu problemu. Są dla nas inspiracją do realizowania 
lekcji na trudne tematy związane z tolarancją, uzależnieniami,  przemocą. 
Wielu z nich odrabia u nas zadania domowe, realizuje swoje projekty, czy 
po prostu spędza czas z książką.
• Obecnie rola bibliotek, zwłaszcza wiejskich, nie powinna pole-

gać wyłącznie na wypożyczaniu książek, ale czy tak jest w prak-
tyce zależy w głównie od nastawiania ich pracowników…

I.W. - Osobowość bibliotekarza ma ogromne znaczenie w tej pracy. Sta-
ram się unikać zachowań, które mnie zrażały do bibliotek. A wyjście do 
czytelników z dobrym pomysłem, zazwyczaj skutkuje zwiększoną liczbą 
odwiedzin.
D.N. - Głównym celem naszej biblioteki jest popularyzacja książki i krze-
wienie pasji czytelniczych. Staramy się swoimi działaniami zaszczepić 
miłość do słowa pisanego i języka polskiego. Poprzez projekty kultural-
no-edukacyjne skierowane zarówno do dzieci, młodzieży, jak i dorosłych 
czytelników popularyzujemy wiedzę i kulturę polską, a zwłaszcza naszego 
regionu. Przykładem cykl „Z baśnią i legendą wędrówki po Ziemi Krze-
szowickiej”. W trakcie tych lekcji chcemy, oprócz nawyku czytania i ob-
cowania z książką, uświadomić najmłodszym, że baśnie i  legendy stano-
wią część naszej kultury, rozbudzić w dzieciach zainteresowanie historią 
i rozwinąć poczucie tożsamości regionalnej i narodowej. Działania te mają 
swój wymierny skutek. Z roku na rok zwiększa się liczba czytelników. Na 
koniec 2016 r. wyniosła 1 428 osób, wśród bibliotek z terenu naszej gminy 
plasujemy się na drugiej pozycji, zaraz po krzeszowickiej. Natomiast 1 691 
osób wzięło udział w ubiegłorocznych projektach. Zdajemy sobie sprawę, 
że marketing biblioteczny kreuje prestiż i wizerunek biblioteki. Robimy to 
poprzez różnorodne formy promocji biblioteki w prasie lokalnej, wystawy 
okolicznościowe, zakładki, logo biblioteki, ulotki informacyjne, media spo-
łecznościowe. Biblioteka Publiczna w Tenczynku posiada swoją stronę na 
facebooku, na którą serdecznie zapraszamy.
• Co stanowi dla Was największą satysfakcją z pracy?

I.W. - Uznanie czytelników. To przecież dla nich tu jesteśmy. Zabawne 
i zarazem budujące są sytuacje, kiedy to dzieci przyprowadzają dorosłych 
do biblioteki, aby się zapisali i też coś wypożyczyli. Mam też sporo zabawy, 
przygotowując stroje do lekcji. Kiedy z lustra patrzy na mnie siwy, broda-
ty krasnal, wiedźma, skrzat czy jakaś hrabina, to czasem nie mogę się po-
wstrzymać od śmiechu.
D.N. - Satysfakcja z wykonywanej pracy jest uczuciem niezwykle ważnym 
w życiu każdego człowieka. Uznanie i szacunek za dobrze wykonaną pra-
cę, ze strony przełożonego i lokalnego środowiska, jest wspaniałą nagro-
dą. Daje satysfakcję i motywuje do dalszej wytężonej pracy. Akceptacja, 
uznanie, wyrazy sympatii, a zwłaszcza radość i uśmiech dzieci, których do-
świadczam na co dzień, wyzwalają we mnie nowe siły i pomysły. Pozwalają  
pracować z pasją i zadowoleniem.
• Wiem, że społeczność lokalna bardzo docenia Wasze działania. 

Otrzymałyście też za Waszą pracę oficjalne listy gratulacyjne 
i podziękowania od nauczycieli oraz dyrektorów tenczyńskiej 
szkoły i przedszkola. 

I.W. - Dziękujemy im za słowa uznania. To świadczy o tym, że nasz wysiłek 
i poświęcenie mają sens.
D. N. - Bardzo nas cieszy fakt, że jesteśmy instytucją zauważaną i docenia-
ną w lokalnym środowisku. Współpraca z Przedszkolem Samorządowym, 
Zespołem Szkół, „Gwarkiem Małopolskim”, lokalnymi władzami samo-
rządowymi, Kołem Gospodyń Wiejskich, fundacją „Kobieta w Regionie” 
i mieszkańcami regionu jest twórcza i konstruktywna. Dzięki niej Biblio-
teka Publiczna w Tenczynku jest miejscem wymiany myśli, miejscem spo-
tkań integrujących całą społeczność lokalną, miejscem relaksu, biblioteką 
„z duszą”. Wszystkie podejmowane w bibliotece działania dostosowujemy 
do oczekiwań czytelników bowiem: „Usatysfakcjonowani użytkownicy są 
najlepszymi rzecznikami biblioteki”.
• Życzę Wam nieustającej pasji i chęci do działania na kolejne 

lata pracy, ale tego Wam chyba nie zabraknie:)

- Dziękujemy. Zamierzamy nadal z pasją i zaangażowaniem wykonywać 
swoją pracę. Wszystkim czytelnikom, przyjaciołom i sympatykom z ser-
decznymi życzeniami noworocznymi dedykujemy słowa Umbero Eco: „Kto 
czyta książki, żyje podwójnie”. 

 v Rozmawiała: Sylwia Mossakowska
…………………………

Zapraszamy inne wiejskie oddziały bibliotek,  
do zaprezentowania swoich działań na łamach „Gwarka”.  
Czekamy na zgłoszenia: redakcja@gwarek-malopolski.pl

BIBLIOTEKI JAKO NIEFORMALNE CENTRA KULTURY NA WSIACH  
- WYWIAD Z IZABELĄ WAŁEK I DANUTĄ NOWAK, BIBLIOTEKARKAMI Z TENCZYNKA

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna, 
Pl. F. Kulczyckiego 1 ; tel. 12 282 15 13 
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g. 11.45 i 12.30   –  Zabawy z językiem ggggggggggggggggg
 angielskim (Krzeszowicka Szkoła Helen Doron) 
          
 

g. 18 .00  –  Klub Filmowy – seans g.
„Moje córki krowy”  „Moje córki krowy”
 
 

g. 10 .30 – sobotnie ekranizacje lektur   g.
- film „Nowe przygody dzieci z Bullerbyn”   
 

 
 

 

g. 18 .00  –  Dyskusyjny Klub Książki g.
 

g. 10 .00 – 13.00 – Gry planszowe gggggggggggggggggggg. 1
 Chińczyk, domino, mini-futbol, małpki i inne 
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WELLNESS - ZDROWIE DLA KAŻDEGO!!! 

Kontakt: Małgorzata Poznańska tel. 696-052-702

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

• poniedziałek, sobota 10.00 - 13.00 •
• Wtorek i czwartek 12.00 - 18.00 • Piątek  15.00- 17.00 •

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

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

• Piątek 12.00 – 18.00

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

Będziesz mieć też możliwość dodatkowych zarobków.

Oriflame już od 50 lat przy współ-
pracy wybitnych naukowców              
i lekarzy opracowuje najnowszej 
generacji kosmetyki oraz suple-
menty diety. 

Chciałam polecić ZDROWY STYL 
ŻYCIA Z WELLNESS BY ORIFLAME.
Jak wiecie, o ciało trzeba dbać od zewnątrz jak i od wewnątrz. Oriflame opraco-
wało dwa wyjątkowe, zdrowe programy, które pomogą być pełnym energii 
przez cały dzień.
Programy ZDROWIE oraz SCHUDNIJ są doskonałą drogą do poprawy jakości 
życia oraz zrzucenia zbędnych kilogramów. Za ich pomocą dzielimy się wiedzą 
o zdrowym odżywianiu, suplementacji, aktywności fizycznej, a przede wszyst-
kim zdrowym stylu życia. Programy są bardzo dobrze dopasowane do potrzeb 
naszego organizmu.
Aby uzyskać najlepsze rezultaty już dzisiaj wybierz swój program i wygraj zdrowie  
i dodatkowe nagrody od ORIFLAME.

Szczegóły w naszych biurach ORIFLAME. 

KĄCIK KULINARNY

Jest to przepis pochodzący od Ami-
szów - chrześcijańskiej wspólnoty 
protestanckiej wywodzącej się ze 
Szwajcarii, konserwatywnego odła-
mu anabaptystów.
Pyszne bułeczki  
majonezowe
• 2 kubki mąki pszennej
• 1 łyżka proszku  

do pieczenia 
• 1 łyżeczka soli 
• 1/4 kubka majonezu  

(u mnie Kielecki)
• 1 kubek mleka 2%
• 2 łyżeczki cukru

Przepis jest banalnie prosty:) W jed-
nej misce mieszamy mąkę, proszek 
do pieczenia i sól. W drugiej misce 
mieszamy majonez, mleko i cukier. 
Do suchych składników wlewamy 
mokre i mieszamy ( ja to zrobiłam 
mikserem ) dlatego ciasto było bar-
dziej płynne i dokładniej wymie-
szane. 
Na formę wyłożoną papierem do 
pieczenia nakładamy łyżką masę, 
formując bułeczki. 
Wstawiamy formę do piekarnika 
rozgrzanego do 180 st. na 20 minut 
i gotowe:) 
Ciepłe bułeczki na śniadanie po-
dane. 

Pyszne bułeczki majonezowe... Ten przepis wpadł mi w oczy, 
gdy nad ranem obudzona przez wariujące po ciemku koty zosta-
łam obudzona;) I tak mignął mi gdzieś ten przepis na FB... Rano 
go odnalazłam i zrobiłam dzieciom na śniadanie. Zakochały się 
i powiedziały, że od dzisiaj tylko takie bułeczki będą jeść;)

PYSZNE BUŁECZKI MAJONEZOWE

 v Ulla Pałka
Te i więcej przepisów na stronie:  www.kuchnianawzgorzu.pl  

oraz na profilu na facebooku:  www.facebook.com/kuchnianawzgorzu

VIII KONKURS FOTOGRAFICZNY  
PIĘKNO GMINY WIELKA WIEŚ W OBIEKTYWIE  

JUŻ ZA NAMI
Zakończył się „VIII Konkurs Fotograficzny Piękno Gminy Wielka Wieś w obiektywie” 
w 2016 roku zorganizowany przez Urząd Gminy Wielka Wieś. Celem konkursu jest 
promowanie walorów przyrodniczych i kulturowych Gminy Wielka Wieś. Składane 
przez uczestników fotografie przedstawiały krajobrazy, faunę, florę, pomniki przy-
rody zlokalizowane na terenie Gminy oraz „życie codzienne” mieszkańców Gminy. 
W ogłoszonym w regulaminie terminie składania prac konkursowych zostały złożone 
prace wykonane przez 14 osób. Komisja przeprowadziła ocenę formalną i meryto-
ryczną 55 prac konkursowych. Komisja konkursowa postanowiła przyznać:

KATEGORIA I -  PRZYRODA I ZABYTKI

KATEGORIA II -  Z ŻYCIA MIESZKAŃCÓW

•  I nagroda – Zwierzęta wśród nas  
– Sebastian Walczy z Białego Kościoła

•  I nagrodą – Wytchnienie – Marta Habera 
z Modlnicy

•  III nagroda – „Ptaki” jaskini  
– Marta Habera z Modlnicy

• III nagrodą – Małymi krokami przez życie – 
Anna Synowska z Prądnika Korzkiewskiego

•  II nagroda – Trzy kolory ziemi –  
Krzysztof Michaluk z Tomaszowic

• II nagrodą – Siła i spokój traw –  
Magdalena Poniatowska – Piechota z Tomaszowic

oraz wyróżnienia:

• Wyróżnienie – Kopiec  
– Robert Makarski z Będkowic

• Wyróżnienie – Rzutem oka oraz  
Po drodze do gwiazd – Krzysztof Michaluk 
z Tomaszowic

• Wyróżnienie – Pan Jezus z Łabajowej  
oraz Jabłuszko… - Anna Biedak z Bębła

oraz wyróżnienia:
• Wyróżnienie – Światełko Alma Spei 2016 – 
Szczepan Litewka z Białego Kościoła

Od 07.12.2015 do 
15.12.2015 r. do godz. 
14.00 prowadzone było 
głosowanie Internau-
tów na ulubione zdjęcie. 
Cieszyło się ono du-
żym zainteresowaniem. 
Wszystkie prace otrzy-
mały głosy poparcia. 
Wyróżnienie od Inter-
nautów przypadło Panu 
Krzysztofowi Michalukowi za 
pracę „Po drodze do gwiazd”, 
na którą zagłosowało ponad 
320 osób.    
Wszystkim laureatom gratulu-
jemy, zaś Internautom dzięku-
jemy  za duże zaangażowanie. 
Laureaci i osoby wyróżnione 
oprócz nagród finansowych 
otrzymają dyplomy, tematycz-
ne pozycje książkowe i upo-

minki, które zostaną wręczone 
6 stycznia podczas uroczy-
stości Pochodu Trzech Króli 
i wspólnego kolędowania przy 
Urzędzie Gminy, impreza 
organizowana przez GOKiS 
wraz z Urzędem Gminy.
Już dziś serdecznie Państwa 
zapraszamy planujemy wiele 
atrakcji m.in. pokaz konkur-
sowych szopek, wystawa pracy 

z konkursu fotograficzne-
go, występy i wspólne śpie-
wanie kolęd i pastorałek.
W przyszłym roku plano-
wane jest kontynuowanie 
konkursu, będą atrakcyjne 
nagrody. Prosimy nadal 
z taką pasją uwieczniać 
Gminę Wielka Wieś. For-
muła konkursu zostanie 
ustalona w momencie jego 

ogłoszenia. Poniżej prezentuje-
my wszystkie nagrodzone i wy-
różnione prace konkursowe.

 v www.wielka-wies.pl
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STOMATOLOGIA 
GIEBUŁTÓW

Pełen zakres usług

 ( 12 36 18 01
 883 346 606

ZABIEGI WYKONYWANE BEZBOLEŚNIE
RENTGEN CYFROWY

Giebułtów,
ul. Topolowa 2
(koło kościoła)

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

porcelanowe
pełnoceramiczne}

www.stomatologia.ubf.pl

Jest styczeń 2008 r. Barbakan zamku Tenczyn w Rudnie 
znajduje się w stanie ruiny skrajnie zagrożonej zawaleniem. 
Korona murów praktycznie nie istnieje, zachowały się jedy-
nie relikty krenelaża. Pod wpływem warunków atmosferycz-
nych uległa zniszczeniu większość strzelnic. Wydaje się że 
dla barbakanu nie ma już ratunku.

W 2010 r. przeprowadzono pierwszy etap remontu Bar-
bakanu. Zabezpieczono ściany, zrekonstruowano koronę 
murów z gankiem straży oraz zrekonstruowano strzelnice. 
Wykonano też ceglany  łuk na wysokości oryginalnej bra-
my wjazdowej.

Mimo widocznych pozytywnych zmian zachodzących na 
barbakanie  pozostawał jednak pewien niedosyt. Wciąż bra-
kowało krenelaża wieńczącego koronę murów, jego rekon-
strukcja była odkładana z powodu pilniejszych prac.
Krenelaż i brame wjazdową udało się całkowicie zrekonstru-
ować w trakcie VII etapu prac zabezpieczających w 2016 r. 

Dzieki temu barbakan na Tenczynie odzyskał swój oryginal-
ny wygląd.

W trakcie VII etapu prac zabezpieczono również ścianę po-
łudniową dziedzińca zamku górnego (pomiędzy dziedziń-
cem i kaplicą). Zreperowano koronę murów oraz lico ściany 
eksponując zachowane relikty krużganków.

 

Projekt rekonstrukcji krenelaża i bramy wjazdowej przygo-
towany przez Państwa Marię i Aleksandra Filipowiczów 
czekał na realizację kilka lat. 
W 2016 r. zakończono też prace zabezpieczające relikty pół-
nocnego skrzydła i północnej ściany zamku. Jeszcze w 2014 
r. ten obszar ruiny był całkowicie zagruzowany i wyglądał 
jak porośnięty krzakami pagórek.

Częściowe odgruzowanie w 2015 r. ujawniło zarysy po-
mieszczeń. Jasnym stało się że i tu na służby konserwatorskie 
czekają niespodzianki

Przeprowadzone w 2016 r. kompleksowe prace zabezpiecza-
jące pozwoliły na odsłonięcie zachowanych fragmentów mu-
rów skrzydła północnego oraz ich częściową rekonstrukcję. 
Podniesienie poziomu muru zewnętrznego zabezpieczy za-
bytek przed wdzieraniem się do niego nieproszonych gości.

Zakończenie roku jest pretekstem do dokonania podsumowań tego co udało się zrobić na Tenczynie w ciągu ubiegłych 12 miesięcy. W listopadzie br. 
Gmina Krzeszowice   zakończyła VII etap prac zabezpieczających zabytek, dziś możemy zaprezentować ich rezultaty i pozytywne zmiany jakim podlegał 
zamek. Dokumentacja fotograficzna sięgająca 9 lat wstecz uświadomi nam ogrom pracy jaki włożono w ratowanie ruin.

CO URATOWANO NA TENCZYNIE W 2016 ROKU?

Barbakan - styczeń 2008

Wnętrze Barbakanu - marzec 2009 i październik 2010

Barbakan - wrzesień i listopad 2016

Ściana południowa dziedzińca - maj i listopad 2016

 Skrzydło północne - kwiecień 2014 r.

 Skrzydło północne - maj 2016 r.

 Skrzydło północne - listopad 2016 r.
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Brzezie - ul. Narodowa 27
32 - 080 Zabierzów
tel. +48 12 376 40 72 
fax +48 12 376 40 73
GSM:  +48 501 719 744, 506 138 029

roda@roda-sklad.pl
www.roda-sklad.pl

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Doradztwo geodezyjno-prawne w obrocie nieruchomościami 

Szacowanie i wycena nieruchomości
Zarządzanie nieruchomościami mieszkaniowymi i komercyjnymi

Pośrednictwo �inansowe i kredyty 

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

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

Agata Kulczycka,  Maciej Kulczycki   

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

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

WYNAJMIEMY!!! 

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

 NOWOŚĆ!!

POŚREDNICZYMY

W POZYSKIWANIU

KREDYTÓW HIPOTECZNYCH,

GOTÓWKOWYCH

ORAZ PRZY ZAKUPIE

SAMOCHODÓW. 

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

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

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

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

KLASY II ORAZ III SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
W CZUŁOWIE PODSUMOWAŁY 

ROK SIENKIEWICZOWSKI
W grudniu 2016 roku 
w Szkole Podstawowej 
w Czułowie klasy II i III 
podsumowały Rok Sien-
kiewiczowski  montażem 
słowno-muzycznym do 
fragmentów powieści  
„W pustyni i w puszczy”.
Uczniowie, nauczyciele, rodzi-
ce i dziadkowie mogli  przeżyć 
razem ze Stasiem i Nel ich nie-
zwykłe przygody, gdyż czekało 
na nich spotkanie z Beduinami, 
słoniem czy burzą piaskową. 
Atmosferę przedstawienia pod-
kreśliły: muzyka, taniec i krajo-
brazy afrykańskiego kontynen-
tu przedstawione do danej sceny 
w prezentacji multimedialnej. 
Mali artyści zaprezentowali się 
w strojach nawiązujących do 
charakteru przedstawianej po-
staci . Występ uczniów zyskał 
ogromny aplauz publiczności.
Dzieci zostały przygotowane 
przez nauczycielki edukacji 
wczesnoszkolnej Agnieszkę 
Hofman i Małgorzatę Czapliń-
ską oraz nauczycielkę muzyki 
Barbarę Hebdę.

 v www.liszki.pl
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Po nocnym deszczu niebo się nieco wypogodziło, ale na zacho-
dzie nadal wisiały ciężkie chmury. Dzieci wdrapały się na rud-
niańskie wzgórze zamkowe i stanęły pod starym murem. Przed 
nimi rozpościerała się rozległa panorama: łagodne wzgórza po-
kryte bezlistnym lasem. Cały horyzont tonął w ciemnej mgle.
Pani Agata zaczęła opowiadać historię rodu Toporczyków 
Tęczyńskich i ich zamku. Ledwo zdążyła wspomnieć o proto-
plaście rodu, kasztelanie krakowskim Janie Nawoju z Morawi-
cy i o tym że to on właśnie wzniósł na tym miejscu pierwszy 
zameczek, rozbudowany później przez jego syna, wojewodę 
krakowskiego i sandomierskiego Jędrzeja, zwanego Tęczyń-
skim — gdy przez chmury za ich plecami przebiło się słońce, 
rozświetliło całą dolinę — i nagle na pochmurnym niebie roz-
kwitła piękna tęcza o intensywnych kolorach, a ponad nią po-
jawił się drugi łuk, nieco bledszy. Zachwycone dzieci najpierw 
umilkły, a potem zaczęły radośnie wykrzykiwać:
— Tęczyński nas pozdrawia!
— Tęcza w Tenczynie!
— Proszę pani, czy tęcza to jest herb Tęczyńskich?
— A skąd się bierze tęcza?…
Pytania sypały się bez końca. Nieoczekiwanie trzeba było 
przerwać ledwo co rozpoczęty wykład historyczny i zająć się 
wyjaśnianiem, w jaki sposób kropelki mgły zawieszone w wil-
gotnym powietrzu rozszczepiają promienie słońca i tworzą 
siedmiobarwny łuk.
— A czy wiecie, że niegdyś ludzie wierzyli, iż pod tęczą można 
znaleźć ukryte skarby? Że ukazuje się ona specjalnie nad miej-
scami, gdzie zbójnicy zakopali zrabowane przez siebie złoto?
— Naprawdę? To znaczy, że tu gdzieś niedaleko jest schowane 
złoto?
— Chodźmy go poszukać!
Pani Agata zaczęła już żałować swoich nieostrożnych słów…
Wtem za ich plecami dały się słyszeć jakieś kroki. Wszyscy 
obejrzeli się i zobaczyli, że to pan L., dobrze znany wszystkim 
historyk, od lat zajmujący się badaniami w Tenczynie i spędza-
jący prawie cały swój czas na wzgórzu zamkowym. Widocznie 
już od pewnego czasu przysłuchiwał się rozmowie, bo teraz 
śmiał się cicho.
— Przepraszam że się wtrącę… Słyszę, że wybieracie się szu-
kać złota? To chyba będzie trochę trudne, bo złota nawet Tę-
czyńscy nigdy tu nie znaleźli. Ale co się tyczy innych skarbów 
ukrytych w ziemi wokół Tenczyna, to jest ich naprawdę bez 
liku. Przecież nie bez powodu Toporczykowie Tęczyńscy nale-
żeli do najbogatszych ludzi w dawnej Polsce!
— To znaczy, że Tęczyńscy już dawno zebrali wszystkie tu-
tejsze skarby?
— No nie, trochę ich nam jednak zostawili — roześmiał się 
pan L.
— No to chodźmy ich szukać!
— Chwileczkę, poczekajcie jeszcze chwileczkę — pan L. śmiał 
się już coraz głośniej. — Zanim zaczniecie szukać skarbów, 
warto się zastanowić gdzie rozpocząć poszukiwania i czego 
konkretnie szukać, prawda?
— No właśnie, jeśli nie złoto, to jakie tu jeszcze mogły być 
skarby? Czego będziemy szukać?
— Proszę, nareszcie rozsądne pytanie. Zacznijmy więc od po-
czątku. Czy wiecie, że tutejsze wzgórze zamkowe to jest po 
prostu bardzo stary, wygasły wulkan? No więc bardzo dawno 
temu, gdy ten wulkan jeszcze działał i wyrzucał z głębokości 
Ziemi gorącą lawę, razem z nią wydobywały się na powierzch-
nię rzadkie minerały, które potem ostygały i tworzyły rozmaite 
kamienie szlachetne i półszlachetne. Czy wiecie, że można tu 
w okolicy znaleźć na przykład agaty, niekiedy nawet wprost na 
polu, podczas orki?
— Tak, oczywiście! Mamy nawet takie agaty w zbiorach w na-
szej klasie!
— No więc już mamy jeden skarb, który ludzie znajdują tu już 
od czasów średniowiecza i po dziś dzień. Były tu również inne 
skarby schowane pod ziemią, które niestety nie zachowały się 
do naszych czasów, na przykład cenne kamienie ametysty, por-
firy i melafiry, był kamieniołom diabazu w Niedźwiedziej Gó-
rze… Już od XVI wieku wydobywano tutaj węgiel kamienny…
— Tak, prawda! Niedaleko od nas była przecież kopalnia węgla 
„Krystyna”!
— Nie tylko „Krystyna”. Były tu również kopalnie „Katarzy-
na”, „Kmita”, „Tenczynek”, „Ludwik”, „Roman”, „Danuta”, 
„Adam”, „Barbara”, „Franciszek”, „Andrzej”, „Robert”… Pra-
wie cały kalendarz! — pan L. uśmiechnął się znowu. — I to 
jeszcze nie wszystko. Wokół Tenczyna i Krzeszowic eksplo-
atowano skały wapienne, wypalano z nich wapno potrzebne 
dla budowy okolicznych miast i zamków…
— To znaczy, że bez naszych skał nie byłoby Krakowa?
— No, może podobne stwierdzenie byłoby lekką przesadą. Ja-
koś by sobie krakowianie poradzili… Lecz prawdą jest, że bez 
naszych kamieniołomów i wapienników byłoby im dużo trud-
niej. Ale, ale… popatrzcie: nasza tęcza już znikła!
Rzeczywiście, niebo na zachodzie było już jednolicie sza-

re. Słońce podniosło się nieco wyżej, ale 
jednocześnie schowało się za niewielką 
chmurką.
— No to teraz możemy szukać skarbów 
wszędzie, gdzie tylko zechcemy, nie tylko 
pod tęczą! Kto ma jeszcze jakiś pomysł?
— Ja! — wyrwał się Ksawery. — Ja mam 
pomysł! Proszę pana, a czy w samym zam-
ku nie ma żadnych skarbów? Przecież po-
winno coś być! Skoro Tęczyńscy byli tacy 
bogaci…
Pan L. na chwilę spoważniał i nawet zda-
wało się, że się o czymś zamyślił.
— Owszem, są tu skarby — i nawet je raz 
widziałem, bardzo dawno temu…
Dzieci na chwilę aż umilkły z wrażenia, 
a potem zaczęły wykrzykiwać jedno przez 
drugie:
— Proszę nam opowiedzieć!
— Gdzie to było?
— Czy my też możemy je zobaczyć?
— Zobaczyć je? Nie wiem, czy się uda. Ja 
sam widziałem je tylko jeden jedyny raz, bardzo dawno… Nie-
kiedy sam już zaczynam powątpiewać, czy to było naprawdę, 
czy też to mi się tylko przyśniło. Byłem wtedy bardzo młody, 
mniej więcej w waszym wieku…
— My jesteśmy już w trzeciej klasie! — zaoponował Radek.
— Oczywiście, oczywiście… Wcale nie chciałem powiedzieć, 
że jesteście maluchami! Otóż była wtedy późna wiosna i od 
jakiegoś czasu ciągle zdarzało się, że ktoś wspominał o skar-
bach ukrytych w podziemiach tenczyńskiego zamku. Podobno 
można je było zobaczyć tylko raz do roku, w noc świętojańską. 
Akurat mniej więcej za miesiąc miał być koniec roku szkol-
nego i jednocześnie to dziwne, tajemnicze święto. Wiecie na 
pewno, że noc świętojańska jest najkrótsza w całym roku, że 
dawniej w tę noc palono ognie nad rzekami, puszczano wianki, 
że wtedy kwitnie podobno paproć… No i oczywiście to jest 
najlepszy moment dla poszukiwania ukrytych, zaczarowanych 
skarbów. Krótko mówiąc, postanowiłem wieczorem 24 czerw-
ca udać się na tenczyńską górę i wejść do lochów. Teraz na 
zamku trwają prace i byle kto nie może tam wejść, ale wtedy 
było to zupełnie łatwe. Zawczasu znalazłem wejście do zam-
kowych piwnic, przygotowałem sobie latarkę elektryczną i za-
pas baterii, zaopatrzyłem się w busolę i długi sznurek… Nie 
bardzo wiedziałem, co jeszcze może mi się przydać w podob-
nej wyprawie, więc na wszelki wypadek zgromadziłem mniej 
więcej taki ekwipunek, jak na harcerski biwak w lesie. Chcia-
łem zaspokoić swoją ciekawość, ale również sprawdzić samego 
siebie, swoją odwagę i zaradność.
— Pod wieczór powiedziałem rodzicom że idę palić ognisko 
z kolegami — i przyszedłem tutaj, na górę zamkową. Słońce 
już zachodziło, ale było jeszcze dość widno, więc bez proble-
mów wszedłem do pierwszej piwnicy. Dalej było już trochę 
trudniej, trzeba było obejść całą salę i zajrzeć do każdej ni-
szy, by znaleźć przejście do dalszych pomieszczeń. W drugiej 
sali, pięknie sklepionej, było już zupełnie ciemno. Przy sła-
bym świetle mojej latarki udało mi się odkryć kolejne drzwi… 
potem następne… Wchodziłem coraz dalej. W czwartej sali 
odkryłem kamienne schody prowadzące na dół. Czułem się 
trochę nieswojo, ale przecież nie mogłem się cofnąć teraz, gdy 
zaszedłem już tak daleko! Powoli, ostrożnie, zacząłem scho-
dzić w dół. W końcu droga powrotna nie powinna być taka 
znów trudna do odnalezienia. Czuć było coraz silniej taki stę-
chły, piwniczny zapach — ale jednocześnie wydało mi się, że 
gdzieś daleko w dole widać jakieś nikłe światełko. To mnie 
zaciekawiło. Chwilę nasłuchiwałem, czy nikogo tam nie ma… 
Nie, byłem naprawdę sam. Więc może udało mi się odkryć inne 
wyjście z lochów? Może to światło dzienne? Zszedłem do koń-
ca po schodach i rozejrzałem się. Rzeczywiście, na końcu zu-
pełnie ciemnej piwnicy było widać kolejne przejście, zza któ-
rego sączyło się słabe lecz wyraźne światło. Poszedłem tam…
— Tego widoku nigdy nie zapomnę, choć czasem mi się wyda-
je, że nie widziałem tego naprawdę, lecz wszystko to mi się tyl-
ko śniło. Ta sala również była pięknie sklepiona, trochę tak jak 
to bywa w starych kościołach… Sklepienie schodziło łukami 
do samej posadzki, tworząc po bokach głębokie nisze. W każ-
dej z tych nisz stała skrzynia z otwartym wiekiem, wypełnio-
na nieregularnymi kamieniami. Naliczyłem ich dwanaście. 
To właśnie te kamienie świeciły łagodnym ciepłym światłem, 
w każdej skrzyni nieco innym kolorem. To było takie piękne! 
Stałem jak urzeczony. Zapomniałem o strachu, o tym że czas 
leci i trzeba myśleć o powrocie… Przede mną był legendarny 
skarb Tęczyńskich! Patrzyłem jak urzeczony…
— Nie wiem nawet, ile czasu upłynęło. Może kwadrans, a może 
ponad godzinę… W końcu ocknąłem się i zdecydowałem, że 
pora wracać. Wycofałem się do poprzedniej sali, tej z kamien-
nymi schodami. Wyszedłem piętro wyżej. Dalej powinno być 

już łatwo: trzeba było przejść przez cztery piwniczne pomiesz-
czenia, potem wyjść na powierzchnię… Niestety! Obszedłem 
cały loch dookoła — i nigdzie nie znalazłem przejścia do po-
przedniej, trzeciej sali! Moja latarka świeciła już coraz słabiej. 
Pomyślałem sobie, że teraz, w nocy, trudno mi będzie stąd się 
wydostać, zwłaszcza jeśli latarka zupełnie zgaśnie. Dobrze, że 
wziąłem ze sobą ciepłą kurtkę… Dobrze również, że noc świę-
tojańska jest bardzo krótka, najkrótsza w roku… Spróbowałem 
umościć się w kącie, który wydał mi się stosunkowo najcie-
plejszy. Nawet nie wiem, kiedy zasnąłem na siedząco, oparty 
plecami o kamienną ścianę. To był dziwny sen, chyba śnili mi 
się jacyś rycerze, być może nawet smoki… Nie dałbym głowy, 
nie pamiętam. Obudziłem się od przenikliwego zimna. Bolały 
mnie wszystkie kości! Gdzieś z góry, przez jakieś szczeliny, 
sączyło się słabe światełko dzienne. Chyba nawet było słychać 
poranne ptaki, śpiewające na zewnątrz. Tuż przed sobą zoba-
czyłem wyjście do sąsiedniej sali, to samo, którego wczoraj nie 
mogłem znaleźć przy coraz słabszym świetle latarki…
— No właśnie, latarka! Wczoraj wieczorem na śmierć zapo-
mniałem, że mam przecież zapasowe bateryjki! Droga powrot-
na wydała mi się nagle dziecinnie prosta i łatwa. W dodatku 
byłem przemarznięty, zmęczony i bardzo głodny. Ale bardzo 
chciałem przed wyjściem spojrzeć jeszcze raz, choćby przez 
chwilę, na skarb Tęczyńskich. Wymieniłem baterie w latarce 
i zszedłem po już znajomych kamiennych schodach. Druga 
sala na dole wydała mi się zupełnie niepodobna do tego, co 
widziałem przed paroma godzinami. Żadnego tajemniczego 
światła, wszędzie mech, ciężkie kotary pajęczyn… W dwu-
nastu niszach stały na pół rozwalające się drewniane skrzy-
nie wypełnione szarymi, brunatnymi i czarnymi kamieniami. 
Rozpoznałem niektóre z nich: bazalt, czarny marmur dębnic-
ki, porfir, melfir… Jakieś kamienne buły: polne agaty, a może 
ametysty? W jednej skrzyni był nawet zwyczajny węgiel ka-
mienny. Kto je tutaj zgromadził i po co? Trudno powiedzieć. 
Jedno jest pewne — że leżały tam one już od bardzo dawna.
— Po powrocie do domu powiedziałem rodzicom, że noc spę-
dziłem u kolegi w Rudnie. Wtedy nie było jeszcze telefonów 
komórkowych, więc musieli mi uwierzyć. Nikomu potem nie 
opowiadałem o tym swoim odkryciu. Dopiero teraz — wam…

 v   Autorzy: uczniowie kl. III a  
r. szk. 2015/2016 

s.p. Zespołu Szkół w Tenczynku 
pod kierunkiem wychowawczyni 

 Agaty Czopor

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

MOŻLIWOŚĆ DOWOZU WŁASNYM TRANSPORTEM

U 
NA
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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

W związku z powyższym jeżeli 
uprawniony z tytułu służebno-
ści drogi koniecznej nie wyko-
nuje jej przez lat dziesięć słu-
żebność ta wygaśnie. Okres 10 
lat liczy się od momentu, kiedy 
prawo przestało być wykony-
wane. Ustawodawca wychodzi 
z założenia, że brak zaintere-
sowania samego uprawnionego 
wykonywaniem służebności 
oznacza utratę dla niego jakie-
gokolwiek znaczenia. Wów-
czas właściciel nieruchomości 
obciążonej nie jest ograniczo-
ny treścią służebności, która 
już nie istnieje i może m.in. 
w sposób swobodny zagrodzić 
swoją działkę. Nie jest do tego 
potrzebne uzyskania wyroku 
sądowego gdyż wygaśnięcie 
służebności następuje z mocy 
prawa. Sam upływ terminu jest 
wystarczający dla skutku w po-
staci wygaśnięcia służebności. 
Jeżeli służebność została wpi-
sana do księgi wieczystej, 
a następnie wygasła na sku-
tek niewykonywania przez lat 
10, a pomimo to dalej figuruje 
w księdze wieczystej, wówczas 
mamy do czynienia z niezgod-
nością między stanem prawnym 
nieruchomości ujawnionym 
w księdze wieczystej a rzeczy-

wistym stanem prawnym. Dla 
celów wpisu (wykreślenia) do 
księgi wieczystej niezbędny jest 
wyrok sądu ustalający w trybie 
art. 189 k.p.c. wygaśnięcie słu-
żebności.
W myśl art. 189 kodeksu po-
stępowania cywilnego, powód 
może żądać ustalenia przez 
sąd istnienia lub nieistnienia 
stosunku prawnego lub prawa, 
gdy ma w tym interes prawny. 
Interes prawny w rozumieniu 
art. 189 k.p.c. z reguły nie za-
chodzi wtedy, gdy osoba zainte-
resowana może w innej drodze, 
np. w procesie o świadczenie, 
o ukształtowanie prawa lub 
stosunku prawnego, a nawet 
w drodze orzeczenia o charak-
terze deklaratywnym, osiągnąć 
w pełni ochronę swych praw. 
W przypadku wygaśnięcia słu-
żebności gruntowej wskutek jej 
niewykonywania, powód nie 
ma innej możliwości osiągnię-
cia swojego celu, jak poprzez 
orzeczenie ustalające, stąd ma 
niezbędny w tym postępowaniu 
interes prawny.
Należy wiedzieć również, że 
regulacje zawarte w art. 293 
kodeksu cywilnego nie wy-
łączają ochrony wynikającej 
z  innych przepisów. Stosownie 

bowiem do treści art. 5 u.k.w.h. 
w razie niezgodności między 
stanem prawnym nierucho-
mości ujawnionym w księdze 
wieczystej a rzeczywistym 
stanem prawnym treść księgi 
rozstrzyga na korzyść tego, kto 
przez czynność prawną z oso-
bą uprawnioną według treści 
księgi nabył własność lub inne 
prawo rzeczowe. Tym samym, 
rękojmia publicznej wiary ksiąg 
wieczystych chroni nabywcę 
nieruchomości władnącej, na 
rzecz której ustanowiona jest 
służebność nawet, wówczas, 
gdy służebność ta nie istnie-
je. W szczególności, „nabyw-
ca nieruchomości władnącej 
może nabyć – dzięki działaniu 
rękojmi wiary publicznej ksiąg 
wieczystych – wpisaną do księ-
gi wieczystej służebność grun-
tową, mimo że służebność ta 
wygasła wskutek jej niewyko-
nywania (art. 293 § 1 k.c.)” (tak 
Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 
8 kwietnia 1983 roku, III CZP 
8/83, OSNC nr 11 z 1983 roku 
poz. 173). 

 v Rafał Czeladzki
email: RCzeladzki@gmail.com

PORADY PRAWNE 

WYGAŚNIĘCIE SŁUŻEBNOŚCI GRUNTOWEJ
Zgodnie z art. 293 § 1 kodeksu cywilnego służebność gruntowa wygasa 
wskutek niewykonywania przez lat dziesięć. Jeżeli zaś treść służebności 
gruntowej polega na obowiązku nieczynienia, powyższa zasada ma 
zastosowanie tylko wtedy, gdy na nieruchomości obciążonej istnieje 
od lat dziesięciu stan rzeczy sprzeczny z treścią służebności. 

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

Mołdawianie w obszernej pre-
zentacji mogli zobaczyć jak funk-
cjonuje biblioteka oraz w jaki 
sposób wykorzystywane są table-
ty pozyskane z projektu.
Na początku spotkania odbyła 
się też krótka prezentacja Gminy 
Wielka Wieś (liczba mieszkań-
ców, lokalizacja regionu na mapie, 
ciekawe i ważne miejsca oraz inne 
ciekawostki, którymi nasza gmina 
może się pochwalić). W trakcie 
omawiania projekcji szczególny 
nacisk położono także na prezen-
tację ciekawych i edukacyjnych  
aplikacji, które do tej pory wyko-
rzystano w trakcie zajęć z różnymi 
grupami odbiorców.
Oprócz kwestii merytorycznych 
bibliotekarze zademonstrowali 
działanie niektórych aplikacji tak, 
aby sami mogli doświadczyć funk-
cjonalności i intuicyjności aplika-
cji. Mamy nadzieję, że wizytacja 
Mołdawian w różnych bibliotekach 
w Małopolsce podążających za 
duchem czasu wywrze pozytywne 
wrażenia i pozwoli im na co dzień 
w swojej pracy stosować edukację 
informacyjną, medialną i cyfrową 
za pośrednictwem m.in. tabletów. 
Po wręczeniu drobnych upo-
minków promujących gminę 
Mołdawianie udali się z wizyta-
cją do biblioteki w Oświęcimiu 
i Chrzanowa.

 v J. Patej 

WIZYTACJA SPECJALISTÓW IT Z MOŁDAWII
W BIBLIOTECE W SZYCACH

14 grudnia 2016 r. do Małopolski przyjechała grupa ludzi z Mołdawii, aby zobaczyć 
innowacyjne biblioteki, które w swojej pracy wykorzystują nowe technologie.  Była 
to grupa specjalistów IT oraz trenerów, którzy uczestniczą w programie Novateca 
(mołdawski odpowiednik Programu Rozwoju Bibliotek). Oprócz biblioteki w Szycach 
odwiedzili również Artetekę WBP w Krakowie oraz Multicentrum w Skawinie.
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Powyższe ogłoszenia nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a dane w nich zawarte mają charakter wyłącznie informacyjny.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mieszkalna. Cena: 660 tys. PLN. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

45. Działka budowlana  10 a w Burowie, 3 km od Zabierzowie, 2 km od Balic.  

Cena: 215 tys. PLN.
46. Działka budowlana 17 a w Karniowicach. Cena: 294 tys. PLN.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pobliżu Restauracji Chochołowy Dwór. Cena: 105 tys. PLN.
67. Dwie działki rolne w Racławicach. Jedna działka nr 28 i pow. 62 a, ma szerokość ok. 

16 m, druga nr 51/1 i pow. 94 a ma szerokość ponad 30 m. Mniejsza działka jest w 
pobliżu pól golfowych w Paczółtowicach. Jest możliwość zakupu każdej działki z 
osobna. Cena: 1500 PLN/1 ar.

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

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

.
DZIAŁKI KOMERCYJNE NA SPRZEDAŻ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
LOKALE DO WYNAJĘCIA

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

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

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

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

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

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

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

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

Siedziba biura: 
Krzeszowice, ul. Legionów Polskich 1  

(budynek „Pasaż TP”)
email: biuro@gwarek-nieruchomosci.pl

tel.: 796 351 499

ZAPRASZAMY NA STRONĘ: 

www.gwarek-nieruchomosci.pl

DO SPRZEDANIA

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

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

Cena: 1.390 tys. PLN.

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

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

Cena: 540 tys. PLN.

DO SPRZEDANIADO SPRZEDANIA

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

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

Nowa cena: 249 tys. PLN.

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

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

Cena: 420 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA

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

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

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

DO WYNAJĘCIA
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WYDARZENIA KULTURALNE, IMPREZY, SPOTKANIA

CHRZANÓW

LISZKI

WIELKA WIEŚ

KRZESZOWICE

Kino "Sztuka" w Chrzanowie zaprasza

WOJTEK SZUMAŃSKI - KONCERT
21 stycznia o godz. 19.00 zapraszamy do klubu Stara Kotłownia na 
koncert Wojtka Szumańskiego - jutubera, twórcy młodego pokolenia, 
który w Chrzanowie zagra całą debiutancką płytę. Bilety 10 zł (przed-
sprzedaż), 15 zł (w dniu koncertu). Jego największy hit pt. „Ballada o 
cyckach” usłyszało już ponad 10 mln osób, ale mało kto wie, że stworzył 
go 20-letni Wojtek Szumański. 
Koncerty Wojtka to niepowtarzalne widowisko utrzymane w klimacie 
rock, blues, country, pop z elementami kabaretu. Jakość artystyczna 
oraz muzyczna przedstawienia gwarantuje niezapomniane wrażenia.
Na początku stycznia wychodzi debiutancka  płyta Wojtka która wraz 
z początkiem roku będzie promowana.

OD MARZEŃ DO METAFOR - WYSTAWA MALARSTWA
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji zaprasza na otwarcie 
wystawy Anny Lewiñskiej pt. OD MARZEÑ DO METAFOR. 13 stycznia 2017 
godz. 18.00, Galeria Na Piętrze, ul. Broniewskiego 4.

PIĘKNO SAKRALNE NA ZNACZKACH POCZTY POLSKIEJ
8-19 stycznia 2017 Galeria w Pałacu Vauxhall

Od 8 stycznia 2017 roku w Galerii w Pałacu Vauxhall można zwiedzać wystawę filatelistyczną „Piękno 
sakralne na znaczkach Poczty Polskiej”. Ekspozycja została przygotowana przez Pocztę Polską z okazji 
wprowadzenia w obieg znaczka pocztowego „Święto Trzech Króli”. Wykorzystano na nim obraz „Pokłon 
Trzech Króli”, znajdujący się w głównym ołtarzu Kościoła pw. św. Marcina z Tours w Krzeszowicach, 
namalowany przez włoskiego malarza i architekta Santi di Tito (1536-1603).

Wystawa dokumentuje dorobek filatelistyczny Poczty Polskiej, poświęcony tematyce sakralnej: znaczki 
poświęcone Sanktuariom Maryjnym, seria „Madonny Kresowe”, znaczki dedykowane polskim świętym i 
błogosławionym, np. ks. Jerzemu Popiełuszce. Pośród wielu innych jest też emisja zatytułowana: „Kanonizacja 
Papieża Jana Pawła II”, którą w 2014 roku jury Międzynarodowej Nagrody Sztuki Filatelistycznej im. Św. 
Gabriela we Włoszech uznało za najpiękniejszy na świecie znaczek o tematyce religijnej.

Poczta Polska towarzyszy wyjątkowym wydarzeniom kulturalnym i społecznym, spełniając swoją misję 
informacyjną i edukacyjną. Poprzez emisje znaczków pocztowych przypomina wyjątkowe wydarzenia, 
okoliczności, jubileusze i daty w historii Kościoła Polskiego, a także szczególne postaci, które obecnie oraz 
w historii odegrały znaczącą rolę w kościele, a ich świadectwo życia jest dla nas wzorem do naśladowania.

Realizacja wystawy: Poczta Polska S.A., Biuro Filatelistyki.  
Nadzór nad realizacją: Joanna Fleszar, Renata Kurek. 

Opracowanie graficzne: Marzanna Dąbrowska, Agnieszka Sancewicz,  
Joanna Fleszar, Jarosław Ochendzan. 

Redakcja merytoryczna: Aga Dyczkowska, Julia Skorupka
Tłumaczenie: Małgorzata Cyganik, Monika Niewójt.  

Wystawę można zwiedzać do 19 stycznia.

„POWIDOKI” PREMIERA
• 13.01  godz. 16.00, 20.00 • 14.01  godz. 15.00, 19.00

• 15.01 kino nieczynne - koncert noworoczny Budapeszt Show •
• 16.01-19.01  godz. 20.00 • 20-21.01  godz. 18.00 • 22.01  godz. 14.20 • 23-26.01  godz. 18.00 •

reż.: Andrzej Wajda; czas: 98 min.; gat.: biograficzny/dramat; prod. Polska, 15 lat
Cena biletu: Poniedziałek - Czwartek: 13,00 zł. Piątek - Niedziela i Święta: norm. 15,00 zł, ulg. 13,00 zł.

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

„KONWÓJ” PREMIERA
• 13.01  godz. 18.00 • 14.01  godz. 17.00, 21.00 •  

15.01 kino nieczynne - koncert noworoczny Budapeszt Show •
• 16.01-19.01  godz. 16.00, 18.00 • 20-21.01  godz. 16.00 • 23-26.01  godz. 16.00 •

reż.: Maciej Żak; czas: 92 min.; gat.: thriller; prod. Polska, 15 lat
Cena biletu: Poniedziałek - Czwartek: 13,00 zł. Piątek - Niedziela i Święta: norm. 15,00 zł, ulg. 13,00 zł.

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

„GOYA. WIDZENIE CIAŁA I KRWI” [napisy PL]
z The National Gallery w Londynie [cykl: „Wystawa Na Ekranie”].

• 14.01  godz. 13.00 •
czas: 90 min.; gat.: reportaż

Cena biletu: 25 zł (normalny), 20 zł (ulgowy: seniorzy, rodziny, szkoły)

„ASSASSIN’S CREED” 3D [napisy PL]
• 20-21.01  godz. 20.00 • 22.01  godz. 12.00 • 23-26.01  godz. 20.00

reż.: Justin Kurzel; czas: 115 min.; gat.: przygodowy; prod. Francja/USA/Wielka Brytania, 12 lat
Cena biletu 3D: Piątek - Niedziela i Święta: norm. 20,00 zł, ulg. 17,00 zł. Poniedziałek - Czwartek: 17,00 zł.

„SING” 2D/3D [dubbing PL]
• 27-29.01  godz. 15.45 (2D), 18.00 (3D) • 30.01-02.02  godz. 15.30 (2D), 17.45 (3D) •

• 03.02  godz. 15.30 (3D) • 04.02-05.02  godz. 15.30 (3D). 17.45 (3D) • 06-09.02  godz. 15.30 (3D) •
reż.: Garth Jennings; czas: 110 min.; gat.: animacja/komedia/muzyczny; prod. Japonia/USA, b/o

Cena biletu 2D: Piątek - Niedziela i Święta: 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 i Święta: norm. 20,00 zł, ulg. 17,00 zł. Poniedziałek - Czwartek: 17,00 zł.

„SZTUKA KOCHANIA. HISTORIA MICHALINY WISŁOCKIEJ” PREMIERA
• 27.01  godz. 20.15 • 28-29.01  godz. 13.15, 20.15 • 30.01-02.02  godz. 20.00 • 

• 03.02  godz. 17.45, 20.15 • 04-05.02  godz. 13.00, 20.15 • 06-09.02  godz. 17.40, 20.10 •
reż.: Maria Sadowska; czas: 120 min.; gat.: komedia/dramat biograficzny; prod. Polska, 15 lat

Cena biletu: Poniedziałek - Czwartek: 13,00 zł. Piątek - Niedziela i Święta: norm. 15,00 zł, ulg. 13,00 zł.

„CIEMNIEJSZA STRONA GREYA” PREMIERA
• 10-13.02  godz. 15.15, 17.45, 20.20 • 14.02  godz. 15.00, 17.40, 20.30 • 15-23.02  godz. 17.30, 20.10 •  

• 24.02 kino nieczynne • 25.02  godz. 20.15 • 26.02  godz. 20.30 • 27.02-02.03  godz. 20.15 •
reż.: James Foley; czas: 121 min.; gat.: melodramat; prod. USA, 16 lat

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

TRZEBINIA

Kino "Sokół" w Trzebini zaprasza
PREMIERA: „SING” (dubbing pl) 

• 11.01, 13.01 - 2D 16:00, 3D 18:15, 2D 20:30 • 12.01 - 3D 16:00, 2D 18:15, 3D 20:30 •
• 14.01 - 2D 15:00, 3D 17:15, 2D 19:30 • 15.01 - 2D 18:00, 3D 20:15 • 17.01, 19.01 - 3D 16:00, 2D 18:15 •

• 18.01 - 2D 16:00, 3D 18:15 • 20.01 - 2D 17:00, 3D 19:30 • 21.01 - 2D 19:00 • 25.01 - 2D 17:00 •
• 24.01, 25.01, 26.01 - 2D 17:00 •

czas trwania: 110 min, animowany, USA; Cena biletów: 2D- 14 zł i 12 zł, 3D - 20 zł i 17 zł.

PREMIERA:  „CIEMNIEJSZA STRONA GREYA” (nap. pl) 
• 10.02 - 19:30, 21:45 • 11.02, 12.02, 18.02, 19.02 - 16:00, 18:30, 21:00 • 14.02 - 17:00, 19:30, 22:00 •

• 15.02, 16.02, 21.02, 22.02, 23.02, 24.02, 25.02, 26.02, 28.02, 01.03, 2.03 - 17:00, 19:30 •
czas trwania: 130 min, melodramat, USA; Cena biletów: 14 zł i 12 zł

„JAROCIN. PO CO WOLNOŚĆ” 
• 21.01 - 21:15 • 24.01, 25.01, 26.01 - 19:30•

czas trwania: 115 min, dokumentalny/muz., Polska; Cena biletów- 14 zł i 12 zł

FERIE W KINIE „FANTASTYCZNE ZWIERZAKI I JAK JE ZNALEŹĆ”   
• 31.01, 02.02 - 10:00, 15:00 • 01.02, 03.02, 05.02 - 12:00 •

czas trwania: 130 min, familijny, USA; Cena - 6 zł

FERIE W KINIE „KRÓLOWA ŚNIEGU 3: OGIEŃ I LÓD”  
• 31.01 - 3D 12:30 • 01.02 - 2D 10:00, 3D 15:00 • 02.02 - 2D 12:30 •

• 03.02 - 3D 10:00, 2D 15:00 • 04.02 - 2D 15:00 •
czas trwania: 70 min, animowany, Rosja; Cena - 6 zł plus 3 zł za okulary przy seansach 3D.

FERIE W KINIE „WILK W OWCZEJ SKÓRZE”   
• 06.02, 07.02, 09.02  - 12:00 • 08.02 - 10:00, 15:00 • 11.02 - 14:00 •

czas trwania: 93 min, animowany, Rosja, Cena - 6 zł 

FERIE W KINIE „BOCIANY” 
• 06.02 - 10:00 • 07.02, 09.02 - 10:00, 15:00 • 08.02 - 12:00 • 12.02 - 14:00

czas trwania: 105 min, animowany, USA; cena - 6 zł

W trzebińskim kinie Sokół działa już rezerwacja online! Zapraszamy!         http://kino.tck.trzebinia.pl/

KABARET POD WYRWIGROSZEM W „SOKOLE”
Dom Kultury „Sokół” serdecznie zaprasza na KABARET POD WYRWIGROSZEM 
21 stycznia 2017 (sobota), godz. 16:00. Bilety w cenie 55 zł. Rezerwacje 
pod nr 32 6110 621. Krakowski Kabaret pod Wyrwigroszem to jeden z 
najpopularniejszych kabaretów w Polsce.  W najnowszym, tegorocznym 
programie - „Variaté” znajdą Państwo najnowsze skecze, monologi i piosenki.  
Błyskawiczne tempo programu, szereg inteligentnych skojarzeń i mnóstwo 
dowcipnych aktualności stanowią o jego powodzeniu na estradach całego 
kraju. Spotkanie z Kabaretem pod Wyrwigroszem to gwarancja śmiesznie 
spędzonego wieczoru.
Występują we czwórkę: Beata Rybarska, Andrzej Kozłowski, Maurycy Polaski, 
Łukasz Rybarski.  W procesie twórczym uczestniczy także Tomasz Olbra-
towski, dziennikarz - satyryk z radia RMF FM.

KONCERT KOLĘD I PASTORAŁEK
20 stycznia 2017, o godz. 18:00  zapraszamy do Dworu Zieleniewkich na 
„Koncert kolęd i pastorałek’. Wystapią chór „Echo’ pod dyrekcją Agnieszki 
Trela - Jochymek oraz grupa „Vocalis” pod dyrekcją Doroty Piotrowskiej. 
Wstęp wolny.

WOJCIECH KAROLAK W DWORZE ZIELENIEWSKICH
27 stycznia o godz. 19:00 kolejny raz Trzebińskie Centrum Kultury wraz   
festiwalem Jazz z Wami zapraszają na  koncert jazzowy. Tym razem zapre-
zentujemy Trio Wojciecha Karolaka, jednego z największych wirtuozów 
organów Hammonda w Europie, pianista, kompozytor, aranżer i legenda 
polskiego jazzu. Liderowi towarzyszyć będą Tomasz Grzegorski na sak-
sofonie tenorowym oraz Arek Skolik na perkusji. Zespół zaprezentuje 
standardy jazzowe w mistrzowskim wykonaniu. Bilety w cenie 40 zł do 
nabycia w Dworze Zieleniewskich. Tel. 32 6122 368. Koncert odbywa się 
w ramach obchodów jubileuszu 200-lecia nadania Trzebini praw miejskich.

ROZTAŃCZONE FERIE
Wójt Gminy Liszki serdecznie zaprasza dzieci i młodzież w drugim 
tygodniu ferii na zajęcia taneczne, które odbywać się będą w 
gimnazjum w Mnikowie od poniedziałku do piątku w godzinach 
przedpołudniowych.
Zainteresowanych prosimy o przesyłanie zgłoszeń do 13 stycznia 
br. zawierających  imię i nazwisko, wiek oraz telefon kontaktowy na 
adres ug@liszki.pl. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać 
w referacie Kultury, Promocji i Sportu tel. 12 280 62 41 wew. 148

FERIE Z CERAMIKĄ
Wójt Gminy Liszki Paweł Miś serdecznie zaprasza wszystkie dzieci 
z naszej gminy w wieku szkolnym na ferie z ceramiką. Zajęcia odbywać 
się będą w małych  grupach w budynku byłego GOK w Liszkach (Liszki 
206)  w pierwszym tygodniu ferii od poniedziałku do czwartku w 
godzinach od 10.00 do 11.30  oraz  od 11.30 do 13.00.
Zgłoszenia prosimy przesyłać do piątku 13 stycznia 2017 roku  
e-mailem na adres ug@liszki.pl lub telefonicznie: 12 280 62 41 
wew. 148. W zgłoszeniu prosimy podać imię i nazwisko dziecka, 
wiek oraz telefon kontaktowy.

XII MISTRZOSTWA GMINY WIELKA WIEŚ W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM
Zapraszamy na XII Mistrzostwa Gminy Wielka Wieś w narciarstwie alpejskim, 
które odbędą się 18 lutego 2017 r.
Na stoku Ośrodka Narciarskiego w Kluszkowcach odbędą się XII Otwarte 
Indywidualne Mistrzostwa Gminy Wielka Wieś w Narciarstwie Alpejskim 
o Puchar Wójta Gminy Wielka Wieś. W zawodach mogą wziąć udział dzieci 
i młodzież oraz osoby dorosłe zamieszkałe lub związane z gminą Wielka 
Wieś. Zgłoszenia przyjmowane będą od 23 stycznia 2017 r. do 14 lutego 
2017 r. Serdecznie zapraszamy! Regulamin i szczegółowe informacje 
wkrótce na www.wielka-wies.pl
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"Gwarek Małopolski" jest kolportowany na obszarze gmin: Jerzmanowice-Przeginia, Krzeszowice, Liszki, Wielka Wieś i Zabierzów. W miejscowościach: Czubrowice, Gotkowice, Jerzmanowice, Przeginia, Racławice, Sąspów, 
Szklary (Gmina Jerzmanowice-Przeginia), Czerna, Dubie, Filipowice, Frywałd, Krzeszowice, Miękinia, Nowa Góra, Nawojowa Góra, Ostrężnica, Paczółtowice, Rudno, Sanka, Siedlec, Tenczynek, Wola Filipowska, Zalas, 
(Gmina Krzeszowice), Baczyn, Budzyń, Cholerzyn, Chrosna, Czułów, Jeziorzany, Kaszów, Kryspinów, Liszki, Mników, Morawica, Piekary, Rączna, Ściejowice (Gmina Liszki), Bębło, Będkowice, Biały Kościół, Czajowice, 
Giebułtów, Modlnica, Modlniczka, Szyce, Tomaszowice, Wielka Wieś, Wierzchowie (Gmina Wielka Wieś), Aleksandrowice, Balice, Bolechowice, Brzezie, Brzezinka, Brzoskwinia, Burów, Karniowice, Kleszczów, Kobylany, 
Kochanów, Niegoszowice, Nielepice, Pisary, Radwanowice, Rudawa, Rząska, Szczyglice, Ujazd, Więckowice, Zabierzów, Zelków (Gmina Zabierzów) - w instytucjach użyteczności publicznej, firmach oraz sklepach.
"Gwarek Małopolski" ściśle współpracuje z "Gwarkiem Olkuskim", bezpłatnym dwutygodnikiem informacyjno-reklamowym, kolportowanym w Powiecie Olkuskim na obszarze miast i gmin: Bukowno, Bolesław, Klucze, 
Olkusz, Trzyciąż i Wolbromoraz „Gwarkiem Zawierciańskim” - bezpłatnym miesięcznikiem informacyjno-reklamowym kolportowanym w Powiecie Zawierciańskim na obszarze miast i gmin: Irządze, Kroczyce, Łazy, 
Ogrodzieniec, Pilica, Poręba, Szczekociny, Włodowice, Zawiercie oraz Żarnowiec.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń. Redakcja nie zawsze zgadza się z poglądami wyrażanymi na łamach "Gwarka Małopolskiego". Redakcja odmówi opublikowania ogłoszeń 
lub reklam sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego (dobrymi obyczajami).  Redakcja zastrzega sobie prawo odmówienia zamieszczenia ogłoszenia lub reklamy, jeżeli ich treść lub forma są 
sprzeczne z linią programową lub charakterem tytułu. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania tekstów oraz zmian ich tytułów. Opracowanie graficzne ogłoszeń jest własnością Wydawcy i nie może być powielane 
oraz wykorzystywane w całości lub w części bez jego zgody.

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

Możesz w prosty sposób wspomóc działalność Fundacji Człowiek dla Zwierząt 
obdarowując bliską osobę oryginalnym prezentem.  

A zwierzaki - podopieczni Fundacji - na tym skorzystają.  
Torby i kubki można zamówić wysyłając maila na adres:  

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

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

PIESKI SZUKAJĄ SWOJEGO WŁAŚCICIELA LUB NOWEGO DOMU. POMÓŻMY!

PIESKI SZUKAJĄ DOMU

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

PRZYJMĘ ZIEMIĘ
na działkę w Tenczynku.

tel: 796 351 499

We wsi Brzoskwinia k. Nielepic błąka się duży, 
rudy, masywny pies w typie molosów: masti-
fa, tosa inu, psa kanaryjskiego. 

Pies jest łagodny. Jest smutny i wychudzony, 
ale trudno go złapać... 

Numer kontaktowy do Pani, która zaintere-
sowała się jego losem i próbuje dokarmiać: 
798 218 089. 

Może ktoś wie czyj to pies lub chciałby dać 
mu dom? 

DUŻY, PIĘKNY, MASYWNY 
PIES BŁĄKAJĄCY SIĘ  

W BRZOSKWINI  
(GMINA ZABIERZÓW)

Piesek został znaleziony w Sąspowie. Jest 
nieduży, przyjazny. Chętny do zabawy.
Piesek został odwieziony do schroniska 
„Rafik” w Bolesławiu koło Olkusza. Tel. 
do schroniska: 32 30 72 360
Nie pozwólmy, by został w schronisku!

Tel. kontaktowy do Urząd Gminy  
Jerzmanowice-Przeginia, Wydział 

Ochrony Środowiska: tel. 12 3895022.

PRZYJAZNY PIESEK  
ZNALEZIONY W SĄSPOWIE  

(GMINA JERZMANOWICE-PRZEGINIA)
Mały, jasnorudy piesek błąkał się w Czernej 
koło szkoły. Jedno uszko oklapnięte, jam-
nikowate łapki. Przyjazny dla dzieci. Został 
tymczasowo przygarnięty przez dobrych 
ludzi, ale nie mogą go zatrzymać z uwagi 
na psy, które mają w domu. Jeżeli wkrótce 
nie znajdzie właściciela, będzie musiał 
pójść do schroniska. Nie pozwólmy na to!   

Tel. w sprawie pieska: 601 240 998.

Mała, ważąca 5,5 kg śliczna, około roczna 
suczka szuka domu.  Jest zupełnie niekłopo-
tliwa, bardzo grzeczna, lubi dzieci, toleruje 
inne psy, ładnie chodzi na smyczy.  Piesek 
idealny, a tak bardzo potrzebujący swojego 
domu... 

Tel. w sprawie adopcji: 12 6436135.

Nie wiemy jak długo żył na ulicy, ale wiemy 
na pewno, że łatwo mu nie było. Przeganiany 
przez ludzi z miejsca na miejsce miał wypa-
dek samochodowy. Pogruchotana miednica, 
uszkodzenia narządów wewnętrznych. To 
dobry, pokorny i sympatyczny psiak, tyle 
że starszy i nie do końca pełnosprawny. Od 
dwóch lat poszukujemy dla Łatka domu...
bezskutecznie. Wielka szkoda, bo on bardzo 
tęskni za swoim człowiekiem... Czy napraw-
dę nie ma nikogo, kto znalazłby niewielki 
ciepły kącik dla tej psiny? Zobowiązujemy 
się pokrywać koszty opieki weterynaryjnej 
dla Łatusia, byle tylko jeszcze zaznał domu. 

Tel. w sprawie adopcji: 783 553 197. 

Fundacja Człowiek dla Zwierząt poszukuje odpo-
wiedzialnych domów dla trzech niewielkich 
szczeniąt, które przyszły na świat w opuszczonej 
stodole. Maluchy są zdrowe, dobrze odżywione, 
dobrze zsocjalizowane, odrobaczone i zaszcze-
pione na choroby zakaźne. Będą docelowo mały-
mi pieskami. Warunkiem adopcji jest podpisanie 
umowy adopcyjnej i sterylizacja lub kastracja 
po osiągnięciu dojrzałości. 

Kontakt: 534 884 174. 

Fundacja Człowiek dla Zwierząt poszukuje odpo-
wiedzialnego i doświadczonego domu dla owczarka 
kaukazkiego imieniem Mecenas. Pies jest zaszcze-
piony i odrobaczony. Wkrótce będzie wykastrowany. 
To wymagający pies, który bardzo przywiązuje się 
do właściciela, a właściwie bardziej właścicielki, 
bo Mecenas zdecydowanie woli panie:)

Kontakt w sprawie adopcji: 783 553 197.

SYMPATYCZNY, JASNORUDY 
PIESEK PRZEBYWAJĄCY  

W CZERNEJ

ŚLICZNA, MALUTKA SUCZKA ŁATEKSZCZENIACZKI

MECENAS
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Jøtul Studio Kraków
Kryspinów 3, 32-060 Liszki
Tel.  665 835 988, 664 170 519
Email: kominkijurajskie@interia.pl

Zapraszamy: pn.-pt. 10⁰⁰-18⁰⁰ sob. 9⁰⁰-13⁰⁰

Oferujemy kominki i piece na 
drewno, pellet i gaz.

Aby skorzystać z atrakcyjnych rabatów, 
przyjdź do sklepu i podaj kod: gwarek102

KOMINKI Z NORWEGII

25 LAT
GWARANCJI

Partner Handlowy OKNOPLAST 

Krzeszowice, 
ul. Kościuszki (obok CPN)

tel. 12 282 36 66     kom. 606 633 791


