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

• SPRZEDAŻ • SKUP • 
tel. 662 660 373

KRZESZOWICE
UL. DASZYŃSKIEGO 2, 
TEL. 792 608 139

TRZEBINIA
UL. RYNEK 4,

TEL. 32 753 37 30

BADANIE OKULISTYCZNE TYLKO 1 ZŁ. INFO W ZAKŁADZIE.

JUŻ W SPRZEDAŻY

NOWA
KOLEKCJA
OKULARÓW
PRZECIWSŁONECZNYCH

na 2016
INFO W SALONACH

przyjmie do pracy kierowców C+E
z uprawnieniami na HDS

Kontakt:
602-711-205 lub biuro@podolski.com.pl

Firma transportowa
z Brzezia k/Zabierzowa

FIRMA ASPEN
zatrudni osoby do sprzątania 
galerii handlowej w Modlniczce 
przy ul. Prof. Adama Rożańskiego. 
Tel. 661 991 494, 661 991 500 

FIRMA ASPEN
zatrudni osoby do sprzątania 
obiektu logistyczno-magazynowego 
w Modlnicy przy ul. Podchruście. 
Tel. 661 991 486, 661 991 500 

 „POLEĆ W KULKI”, 
PODEJMIJ WYZWANIE!
IV EDYCJA „EKSPERYMENTU ŁAŃCUCHOWEGO”

Przekładnie, windy, tłoki, a może poruszające się noży-
cowym ruchem drewniane schody? Jaki sposób okażę 
się najlepszy na przetransportowanie metalowej kulki 
i które urządzenie wykorzysta do tego najwięcej zja-
wisk fizycznych? Ruszyła IV edycja Ogólnopolskiego 
Konkursu „Eksperyment Łańcuchowy”. Może w nim 
wziąć udział każdy, niezależnie od wieku. Zgłoszenia 
przyjmowane są do 20 marca, a otwarty dla publiczno-
ści finał wydarzenia odbędzie się 28 maja w Krakowie.

patrz str. 2
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W bogatym i różnorodnym repertuarze można było usłyszeć trady-
cyjne, śpiewane od wieków polskie kolędy, które w prostocie słów 
próbują przybliżyć misterium „Słowa, które ciałem się stało i za-
mieszkało między nami”. Należą do nich: „Wśród nocnej ciszy”, 
„Gdy się Chrystus rodzi”, „Gdy śliczna Panna”, „Mizerna cicha”, 
„Bóg się rodzi” czy „Dzisiaj w Betlejem”. Wielokrotnie w śpiew ko-
lęd włączali się licznie zebrani w kościele ludzie.
Wyjątkowe wrażenie wywarły na zebranych zaśpiewane przez chór 
kolędy i pastorałki z różnych rejonów świata. Zabrzmiały: pełna ży-
cia i radości kolęda izraelska „Hava nagilla”, tradycyjna angielska 
kolęda „The First Noel”, oraz wykonany a’capella w języku hiszpań-
skim utwór pochodzący z regionu Galicji „Ala media noite”.
Bardzo dobrze w całość koncertu wkomponowały się – nagrodzo-
ne gromkimi brawami - dwa piękne utwory zaśpiewane solo przez 
Edytę Skotnicką-Korbiel przy akompaniamencie instrumentów.
Pierwsza mniej znana, pełna ciepła i radości pastorałka „Bosy pa-
stuszek” oraz wzywająca do głębokiej refleksji „Kolęda dla nieobec-
nych” Zbigniewa Preisnera.
Małgorzata Winiarska, mieszkanka Tenczynka i artystka Filhar-
monii Krakowskiej zaśpiewała w trakcie koncertu angielską kolę-
dę z XVI wieku „Lully, lulla, thon little tyne child”, łaciński hymn 
„Adeste fideles” oraz ludową kolędę z Piemontu „Ninna nanna di 
Gesu Bambin”.

Oprawę muzyczną koncertu stworzył zespół instrumentalistów w skła-
dzie: Maria Sołek – klawisze, Mariusz Pałka – klawisze, klarnet, Marta 
Sajna – klawisze, Magdalena Odrzywołek – skrzypce, Joanna Skotniczna 
– skrzypce, Marta Sołek – wiolonczela, fidel płocka, lira grecka, sarangi, 
Katarzyna Mulak – obój, Ewelina Grzegorek – flet, Justyna Skowronek 
– gitara, dyrygowany przez Mariusza Pałkę i Marię Sołek. Pomiędzy po-
szczególnymi kolędami na tle podkładu muzycznego recytowano wiersze 
s. Marii od Jezusa Miłosiernego – Karmelitanki Bosej, które zapraszały 
do zadumy nad tajemnica Wcielenia Syna Bożego.
Bogactwo i różnorodność tekstów, piękno muzyki, poezja, entuzjazm 
i radość chórzystów oraz zaangażowanie słuchaczy; to wszystko stworzy-
ło wyjątkową atmosferę i pozostawiło w sercach niezapomniane przeży-
cia, które na długo zostaną w pamięci.

 v Ks. Andrzej Strama 
Fot. Dariusz Polak Fotograf Parafialny

W 1989 r. w parafii pw. Św. Katarzyny w Tenczynku z inicjatywy ks. Krzysztofa Strzelczyka - ówczesnego proboszcza - z pomocą Edyty 
Skotnickiej i we współpracy z organistą Janem Warchalskim powstała schola, która przygotowywała oprawę muzyczną mszy dla mło-
dzieży. Swoim śpiewem ubogacała przeżywanie liturgii Wielkiego Tygodnia oraz różne wydarzenia w życiu wspólnoty parafialnej. Wśród 
osób odpowiedzialnych za scholę zrodził się pomysł aby przybrała formę bardziej ambitną. W 2013 roku schola przekształciła się w chór 
parafialny. Stopniowo zaczęto poszerzać zakres jego działalności. Chór upiększa swoim śpiewem obchody Triduum Paschalnego, Świąt 
Bożego Narodzenia oraz ważne wydarzenia w parafii. W 2013 roku chór nagrał płytę pt. „Zgromadzeni na modlitwie”. Zawiera ona pieśni 
o tematyce pasyjnej i wielkanocnej. Już od kilku lat w okresie Bożego Narodzenia organizuje cieszące się dużym zainteresowaniem kon-
certy kolęd i pastorałek. W 2014 roku wraz z Diakonią muzyczną „Mariam” z Czernej chór wykonał piękne Oratorium pt. „Droga Krzyżowa 
Młodych”. Od chwili powstania chór uczestniczył w różnych przeglądach i koncertach m. in. w Woli Filipowskiej, Filipowicach, Czernej. 
Aktualnie chór tworzą następujące osoby: Agnieszka Chmiel, Joanna Skotniczna, Katarzyna Polak, Agnieszka Maciejowska - Łagan, Marta 
Sajna, Edyta Skotnicka – Korbiel, Ewelina Grzegorek, Aneta Głogowska, Maria Sołek, Władysław Pałka, Mariusz Pałka, Józef Ciepacz, Do-
minik Kłeczek, Grzegorz Skotniczny, Krzysztof Nowak. Opiekunem i zarazem aktywnym członkiem chóru jest ks. Andrzej Strama. Mając 
na uwadze fakt iż chór jest stosunkowo młody należy się spodziewać kolejnych osiągnięć i sukcesów.

Osoby, którym bliski sercu jest śpiew i muzyka zapraszamy do współpracy z chórem. Zainteresowanych prosimy o kontakt z tenczyń-
skim organistą panem Mariuszem Pałką lub o kontakt mailowy – edyta.sk1@wp.pl

WYŚPIEWAĆ CHWAŁĘ NOWONARODZONEGO - ECHA KONCERTU TENCZYŃSKIEGO CHÓRU
W niedzielę 31 stycznia gdy dobiegał już końca szczególny czas Bożego Narodzenia, w kościele parafialnym pw. Św. Katarzyny w Tenczynku 
miało miejsce wyjątkowe wydarzenie duchowo - artystyczne. Działający od niespełna trzech lat chór wraz z zespołem instrumentalistów za-
prosił wszystkich, aby w szczególnej atmosferze radości, odkrywali w słowach kolęd i pastorałek tajemnicę bliskości Boga. 

Celem konkursu, organizowanego 
przez Wydział Fizyki, Astronomii 
i Informatyki Stosowanej Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego w Krakowie, jest 
promocja praktycznego podejścia do 
nauki fizyki, która – jak podkreślają 
pomysłodawcy akcji - otacza nas na 
co dzień i jest czymś więcej, niż tylko 
zbiorem skomplikowanych wzorów 
i niezrozumiałych formuł. Zadanie 
konkursowe polega na zaprojektowa-
niu i  zbudowaniu urządzenia, które 
przy wykorzystaniu różnego rodzaju 
praw fizyki przetransportuje metalo-
wą kulkę z jednego końca na drugi.
- Młodzi ludzie potrafią być bardzo 
kreatywni, wystarczy tylko dać im 
możliwość wykazania się. Potwier-
dzają to fakty - w ciągu trzech po-
przednich edycji „Eksperymentu 
Łańcuchowego” metalową kulkę 
przetransportowano przez blisko 
300 urządzeń, wykorzystując przy 
tym niezliczoną liczbę zjawisk fi-
zycznych – mówi Daniel Dziob 
z Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w Krakowie, koordynator projektu 
– W związku ze stale rosnącym za-
interesowaniem konkursem, w tym 
roku zdecydowaliśmy o stworzeniu 
dodatkowej kategorii dla osób do-
rosłych (25+). Podobnie jak w latach 
ubiegłych do wspólnej zabawy gorą-
cy zapraszamy też przedszkolaków, 
uczniów szkół podstawowych, gim-
nazjów, szkół średnich, studentów 
oraz rodziny z całej Polski – dodaje 
Daniel Dziob.
W poprzedniej edycji „Eksperymen-
tu Łańcuchowego” rywalizowało 
101 drużyn, a w zabawę zaangażo-
wało się 338 uczestników (nie licząc 
opiekunów i publiczności). Warto 
podkreślić, że w konkursie wzięła 
udział niezwykle silna reprezentacja 
Małopolski. Z naszego wojewódz-
twa wystartowało aż 66 zespołów, 

co przełożyło się też na wyniki: 6 
nagród głównych, 4 wyróżnienia 
i 1 nagroda publiczności.  Szczególną 
uwagę organizatorów zwróciło urzą-
dzenie „Sokół”, skonstruowane przez 
uczniów z Zespołu Szkół nr 1 w No-
wym Targu. Do przetransportowania 
metalowej kulki wykorzystano tu 
poruszające się nożycowym ruchem 
drewniane schody. W kategorii szkół 
podstawowych bezkonkurencyjnie 
okazali się uczniowie Szkoły Podsta-
wowej nr 135 w Krakowie ze swoją 
konstrukcją o nazwie „Winda”. Naj-
liczniejszą grupę stanowiły gimnazja 
i tu również dominowały zespoły 
z Małopolski.

Na co zwrócić uwagę?
Urządzenie powinno działać nie kró-
cej niż 20 sekund, ale nie dłużej niż 
120 sekund i mieścić się na pełno-
wymiarowej ławce szkolnej. Podczas 
otwartego dla publiczności finału 
wszystkie urządzenia zostaną połą-
czone w jeden łańcuch i kolejno uru-
chomione. Prace oceniane będą pod 
kątem: liczby wykorzystanych zjawisk 
fizycznych oraz ich umiejętnego (ade-
kwatnego do wieku konstruktorów) 
wyjaśnienia, niezawodności i stopnia 
skomplikowania urządzenia, a także 
kreatywności i estetyki wykonania. 
W  każdej kategorii wiekowej przy-
znane zostaną atrakcyjne nagrody. 
Swojego zwycięzcę wybierze również 
publiczność.

Harmonogram konkursu
Zgłoszenia przyjmowane są do 20 
marca 2016 roku. Po wypełnieniu 
formularza on-line, każda grupa 
otrzyma od organizatora metalowe 
kulki i może przystąpić do pracy. Po 
skonstruowaniu urządzania należy 
przesłać dokumentację zawierającą 
jego nazwę i opis działania. Mile 
widziane są też wszelkie materiały 
multimedialne (filmy, zdjęcia). Ter-

min nadsyłania dokumentacji upływa 
30 kwietnia 2016 roku. Wielki finał 
„Eksperymentu Łańcuchowego”, 
na który należy przyjechać ze swo-
im urządzeniem i zaprezentować je, 
odbędzie 28 maja 2016 roku w Kra-
kowie.
Formularz zgłoszeniowy i regulamin 

konkursu dostępne są na stronie:  
„http://www.lancuch.if.uj.edu.pl” 

www.lancuch.if.uj.edu.pl
Organizatorzy

Konkurs organizowany jest przez 
Koło Naukowe Biofizyki Molekular-
nej i Fizyki Medycznej oraz Wydział 
Fizyki, Astronomii i Informatyki 
Stosowanej Uniwersytetu Jagielloń-
skiego we współpracy z Wydziałem 
Edukacji Uniwersytetu w Lublanie. 
Patronat honorowy nad IV edycją 
„Eksperymentu Łańcuchowego” ob-
jęli: Marszałek Województwa Ma-
łopolskiego Jacek Krupa, Wojewoda 
Małopolski Józef Pilch, Prezydent 
Miasta Krakowa prof. dr hab. Jacek 
Majchrowski oraz Rektor Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego prof. dr hab. med. 
Wojciech Nowak.

„POLEĆ W KULKI”, PODEJMIJ WYZWANIE!  
IV EDYCJA „EKSPERYMENTU ŁAŃCUCHOWEGO”

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w III edycji naszej wielkanocnej akcji

„Pampersy na Zajączka”.
Zbieramy pampersy, chusteczki, mydełka, szampony i inne środki czystości 
dla naszych małych podopiecznych. Chcemy je wręczyć wraz z wielkanocny-
mi życzeniami.

Co trzeba zrobić, aby wziąć udział w akcji:
• Ogłosić akcję w szkole, przedszkolu, firmie, wśród znajomych. Świetnie 

sprawdza się plakat informacyjny.
• Zebrać pampersy (rozmiary 3,4,5,5+,6, Seni M, Seni S) i środki czystości 

przeznaczone dla dzieci.
• Zadzwonić i umówić się na odbiór lub dostarczyć do siedziby hospi-

cjum przy ul. Dożynkowej 88 a; 31-234 Kraków (najpóźniej do 11 marca 
2016).

Cieszyć się, że maluchy będą miały sucho!
 Zgłoszenia przyjmuje i na wszystkie pytania odpowiada koordynator akcji:  

Robert Rajca, wolontariat@almaspei.pl, tel. 500 370 602
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Szukasz Pracy? ...znajdź ją w Auchan!

Aplikowanie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb

 niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Auchan Polska Sp. z o.o. zgodnie 

z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 nr 101. poz. 926

 z późniejszymi zmianami).

W Auchan stawiamy na rozwój współpracowników, 
dlatego zwracamy się do Was z propozycją pracy na stanowisku:

PRACOWNIK HALI
Miejsce pracy: Auchan Bronowice 

Charakter pracy:
 • Obsługa i doradztwo dla Klienta,
 • Zatowarowanie i oznakowanie działu,
 • Kontrola etykiet cenowych,
 • Zapobieganie stratom.

 Oczekujemy:
 • Odpowiedzialności i zaangażowania,
 • Umiejętności współpracy w ekipie,
 • Odporności na stres.

Oferujemy:
 • Zatrudnienie na umowę o pracę,
 • Stabilną pracę w międzynarodowej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • Nowoczesne wyposażenie i standardy pracy
 • Szkolenia oraz realne możliwości rozwoju zawodowego,
 • Opiekę medyczną i atrakcyjne świadczenia socjalne. 

Zainteresowanych pracą zachęcamy do zgłaszania swoich kandydatur poprzez wysłanie
CV na adres rekrutacja.bronowice@auchan.pl

Wybrane osoby zostaną umówione na rozmowy kwalifikacyjne.

Szukasz Pracy? ...znajdź ją w Auchan!

Aplikowanie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb

 niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Auchan Polska Sp. z o.o. zgodnie 

z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 nr 101. poz. 926

 z późniejszymi zmianami).

W Auchan stawiamy na rozwój współpracowników, 
dlatego zwracamy się do Was z propozycją pracy na stanowisku:

KASJER (NIEPEŁNY ETAT)
Miejsce pracy: Auchan Bronowice 

Charakter pracy:
 • Przyjęcie i obsługa Klienta zgodnie z zasadami firmy,
 • Obsługa kasy fiskalnej,
 • Rozliczanie środków płatniczych,
 • Zapobieganie powstawaniu strat.

 Oczekujemy:
 • Umiejętność współpracy z ludźmi,
 • Dyspozycyjność i zaangażowanie
 • Uprzejmość,
 • Samodzielność i odporność na stres,
 • Mile widziana aktualna książeczka Sanepidu. 

Oferujemy:
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • Stabilną pracę w międzynarodowej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • Przyuczenie do wykonywania zawodu,
 • Akcjonariat pracowniczy.

Zainteresowanych pracą zachęcamy do zgłaszania swoich kandydatur poprzez wysłanie
CV na adres rekrutacja.bronowice@auchan.pl

Wybrane osoby zostaną umówione na rozmowy kwalifikacyjne.

CENTRUM ROLNICZO-TECHNICZNE

Oferta ważna do 24.03.2016 r. lub do wyczerpania zapasów.

119 zł
za 100 kg

od

obok stacji Shell

Kraków 

 Olkusz

Części rolnicze, Nawozy, Środki ochrony roślin, Artykuły BHP, Łożyska, Pasy, Narzędzia warsztatowe i ogrodnicze, Artykuły metalowe.

GOTKOWICE 85 • 32-048 JERZMANOWICE czynne pn - pt 800 - 1800    sobota   800 - 1400 

tel. 12 389 09 41Części rolnicze, Nawozy, Środki ochrony roślin, Artykuły BHP, Łożyska, Pasy, Narzędzia warsztatowe i ogrodnicze, Artykuły metalowe.

Ziemia uniwersalna 
Biovita
opakowanie 80 L

Ziemia uniwersalna 
Biovita
opakowanie 80 L

1290

zł

 285
zł

35
zł

36
zł

Ziemia do wysiewu

650

zł
10%

rabat

350

zł

opak. 
10 L

opak. 
20 L

Narzędzia
ogrodnicze
Fiskars 

Rękawice
ochronne 

090
zł

od

Elementy złączne: 
śruby, nakrętki, podkładki, zawiasy, kątowniki

Nawozy:
saletra, 
saletrzak, 
polifoska 4,
polifoska 6, 
polifoska 8, 
mocznik

090 
zł

od

Nasiona kwiatów 
oraz warzyw Polan 

Olej Superol CC30
opakowanie 5 L 

Olej Superol CB40
opakowanie 5 L 

Szli�erka kątowa
Makita 9558HNZ, 

moc 840W, średnica tarczy 125 mm

10%
rabat
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Ałbena Grabowska : Lot nisko nad ziemią                
Olśniewająca powieść, od której trudno się ode-
rwać. Łączy w sobie elementy powieści psycho-
logicznej z obyczajową. Weronika Przybyszewska 
traci męża w wypadku spowodowanym przez 
pijanego kierowcę. W jednej chwili świat Weroniki 
rozsypuje się w proch. Czy uda się jej stworzyć 
nowy? Ałbena Grabowska odpowiada nam na 
pytanie, którego zazwyczaj sobie nie zadajemy. 
Jak otrząsnąć się po stracie tak wielkiej, jaką  jest 
miłość życia?  

Katarzyna Bonda : Sprawa Niny Frank                                                                
Najpopularniejsza aktorka polskich seriali, Nina 
Frank, zostaje znaleziona martwa w swoim dworku 
w sielskiej przygranicznej miejscowości Mielnik nad 
Bugiem. Prawdę o pełnym skandali życiu aktorki 
odkryje psycholog policyjny, Hubert Meyer, który 
przybywa na miejsce zbrodni. Czy poznanie sekre-
tów Niny Frank i stworzenie profilu sprawcy pozwoli 
policji ująć mordercę? Jakie znaczenie ma to, że los 
aktorki został określony przez jedną z run?

Wojciech Jagielski : Wszystkie wojny Lary                                                                                                            
Poruszająca, prawdziwa historia,  która bardziej 
przypomina powieść niż reportaż. „Wszystkie woj-
ny Lary” to smutna i wzruszająca opowieść o matce 
dwóch synów, nad którą ciąży fatum. Zły los zsyła 
na nią kolejne wojny, przed którymi Lara musi ucie-
kać i chronić swoje dzieci. A kiedy wszystko wydaje 
się poukładane i wszystkie niebezpieczeństwa za-
żegnane, przeznaczenie znów daje o sobie znać.

Agnieszka Stelmaszyk : Seria  Terra Incognita: 
 1. Tajemnica Gwiezdnego Jeziora,  

2. Wybrzeże Szkieletów, 3. Zaklinacze Wiatru
Bohaterami „Tejemnicy gwiezdnego jeziora” jest rodzeństwo: 
trzy siostry i brat. Wraz z rodzicami prowadzą z pozoru zwy-
czajne życie. Z codzienności co rusz wyrywają ich szalone 
wyprawy mamy -  zapalonej przyrodniczki i podróżniczki, I 
choć kocha swoją rodzinę, bardzo często nie ma jej w domu. 
Gdy mama wyrusza na kolejną wyprawę dochodzi do tragedii 
- w niewyjaśnionych okolicznościach ślad po kobiecie ginie. 
Dzieci namawiają ojca, aby sami ruszyli do Afryki na poszu-
kiwania. „Terra Incognita” to nowa seria przygodowa, która, 
w kolejnych tomach, wiedzie swoich bohaterów nieznanymi 
drogami tajemniczej, fascynującej, ale i niebezpiecznej Afryki.                 

Monika Krajewska : Mój młodszy brat                
Młodszy brat Zuzanny ma zespół Downa. Chodzi do 
specjalnego przedszkola. Kolega Zuzanny nazwał go 
debilem, co Zuzannę zmartwiło i rozzłościło. Bo Zuzan-
na kocha swojego młodszego brata, choć nie jest taki 
jak wszyscy, czasem zapomina schować język, a cza-
sem zdarza mu się nie zdążyć do łazienki. Lubi się za 
to przebierać, ma poczucie rytmu i uwielbia się bawić 
w wojnę poduszkową. Książka o tolerancji - dowcipna i 
mądra. Pomoże wyjaśnić dziecku, czym jest tolerancja 
i że inny nie oznacza gorszy!  

Lucinda Riley : Tajemnice zamku                                           
Emilie zawsze starała się żyć zupełnie inaczej niż jej 
arystokratyczni przodkowie. Marzyła, by zostać we-
terynarzem. W zupełności wystarczało jej paryskie 
mieszkanie, skromne życie i praca. Aż do śmierci 
matki, kiedy to stała się jedyną spadkobierczynią 
zamku na południu Francji. Przeglądając stare 
wolumeny, Emilie natrafia na wypełniony wierszami 
notatnik i znajduje nić łączącą ją z przeszłością oraz 
ślad tajemniczej i pięknej Sophie, której tragiczna 
historia na zawsze zmieniła losy rodziny Emilie.

Włodzimierz Kowalewski : Excentrycy
Fabian Apanowicz – puzonista jazzowy, postana-
wia po wielu latach powrócić do kraju. W Polsce 
wita go siostra Wanda oraz szara rzeczywistość lat 
pięćdziesiątych przesiąknięta biedą, ograniczenia-
mi i piętrzącymi się trudnościami dnia codzienne-
go. Okazuje się, że jednak muzyka jest jeszcze w 
stanie ogrzać i rozpalić niejedno serce i wciąż są 
ludzie, dla których znaczy ona bardzo wiele. Czy 
Fabian odnajdzie się w nowej rzeczywistości?

Jo Nesbo : Więcej krwi                                                                                               
Jon ucieka przed zemstą Rybaka, najważniejsze-
go gangstera w Oslo, którego zdradził. Kieruje się 
na daleką północ Norwegii i ukrywa się w leśnej 
czatowni, gdzie pomaga mu tylko Lea, samotna 
matka i jej syn, Knut. Słońce północy, które nigdy 
nie zachodzi, powoli doprowadza mężczyznę do 
obłędu, a ludzie Rybaka są coraz bliżej... Nesbo 
w elegancki i stylowy sposób oferuje nam bajko-
wą historię z prawdziwym suspensem klasyczne-
go westernu.

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

Tych, którzy 20 lutego 2016 r. 
zdecydowali się wsiąść do auto-
karu lub samochodu, by wziąć 
udział w XI już Mistrzostwach 
Gminy Wielka Wieś w Nar-
ciarstwie Alpejskim o Puchar 
Wójta Gminy Wielka Wieś 
czekała nagroda. Po deszczo-
wym, zniechęcającym piątku, 
w sobotę ponad 100 narciarzy 
oraz sekundujących im człon-
ków rodzin i przyjaciół powi-
tała śnieżna, słoneczna, niczym 
z pocztówki pogoda i dobrze 
przygotowany stok w Ośrodku 
Narciarskim Kluszkowce.

Oto zwycięzcy  
poszczególnych kategorii:
dziewczynki do klasy III – 

Hanna Rusinek,
chłopcy do klasy III –  

Szymon Krawczyk,
dziewczynki: klasy IV-VI –  

Natalia Żołnierek,
chłopcy: klasy IV-VI –  

Jan Valette,
dziewczęta: gimnazjum –  

Martyna Ogrodnik,
chłopcy: gimnazjum –  

Kacper Krawczyk,
dorośli: kobiety –  

Katarzyna Szostok,
dorośli: mężczyźni –  

Tomasz Szostok.

Warto dodać, iż  pan Tomasz 
Szostok potrzebował zaled-
wie jednej minuty i niecałych 
dwóch sekund, by dwukrotnie 
pokonać slalom, już tradycyjnie 
ustawiony i zabezpieczony przez 

Szkołę Narciarską Multi Sport 
– Haski. Stających na podium 
dekorowali Dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Białym Koście-
le - Anna Zajączkowska, Prze-
wodniczący Rady Gminy Wiel-
ka Wieś - Zbigniew Mazela, 
Dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury i Sportu - Magdalena 
Szymańska oraz inicjator zawo-
dów - Lesław Przewoźniak.
Ale przecież to nie medale i pu-
chary są najważniejsze. Zawody 
to doskonała okazja do spraw-
dzenia swoich umiejętności 
narciarskich, ale przede wszyst-
kim aktywny sposób spędze-
nia wolnego czasu. Dzieci pod 
okiem dorosłych uczą się samo-
dzielności i odpowiedzialności, 
bo wprawdzie tata czy mama 
asekuruje swoją pociechę, ale to 
zawodnik nawet ten najmłodszy 
musi sam pokonać swoje obawy 
i stanąć na starcie. Tej odwagi 
gratulujemy każdemu! W tym 
roku statuetkę dla najmłodszej 
zawodniczki otrzymała 5-letnia 
Basia Szostok.
Zmęczeni zawodnicy, pokrze-
piwszy się w bufecie, szukali 
odpoczynku w promieniach 
słońca. I chociaż rzeczywistość 
nie zawsze odpowiada naszym 
oczekiwaniom, po raz jedenasty  
mieszkańcy i przyjaciele gminy 
Wielka Wieś pokazali, że drob-
ne niedogodności nie zepsują 
humorów i dobrej zabawy.
Mamy nadzieję, że nadal 
z roku na rok będzie przyby-
wało uczestników naszych mi-

strzostw, którzy w atmosferze 
zdrowej, sportowej rywalizacji 
staną w szranki na stoku nar-
ciarskim. Wszyscy mamy świa-
domość, że zorganizowanie 
mistrzostw, w których deklaruje 
udział prawie 150 zawodników, 
nie licząc towarzyszących im 
osób, nie jest zadaniem łatwym. 
Zawdzięczamy je dyskretnej 
opiece wójta gminy, pana Tade-
usza Wójtowicza, który zawsze 
wspiera wszystkie wysiłki pro-
pagujące aktywność sportową,  
a także  pracownikom Gmin-
nego Ośrodka Kultury i Sportu, 
zaangażowanym w promowanie 

zdrowego stylu życia.
Do zobaczenia w przyszłym 
roku!     

 v www.wielka-wies.pl

XI MISTRZOSTWA W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM W KLUSZKOWCACH ZA NAMI
„Świat wartości w górach jest prosty i przejrzysty dla każdego. Ale jest to absolut piękna i estetycznych doznań. 
Nie chcesz, nie jedziesz. Nie jedziesz, nie widzisz. Nie widzisz, nie przeżywasz. Wybór należy do ciebie.”

Firma z Brzezia k/ Zabierzowa poszukuje osób do pracy
przy montażu kontenerów biurowych. 

Zakres obowiązków: 
montaże, naprawa, serwis zestawów kontenerowych.

Warunkiem koniecznym są uprawnienia do obsługi
wózków widłowych oraz chęci do pracy.

Kontakt: biuro@podolski.com.pl • tel: 795-588-223 

KAŻDY PIERWSZY PONIEDZIAŁEK MIESIĄCA, Biblioteka w Tenczynku
KOLEJNE SPOTKANIE - 7 marca, w przeddzień Dnia Kobiet

Gościem specjalnym tego spotkania będzie Małgorzata Winiarska 
- artystka Filharmonii Krakowskiej i pasjonatka fotografiki, mieszkanka 

Tenczynka.
Spotkania prowadzi Monika Dudek, instruktorka rozwoju osobistego, 

choreoterapeutka, prezeska fundacji Kobieta w Regionie.
Zgłoszenia pod nr tel. 600 559 490  

lub mailowo: monika@kobietawregionie.pl.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!?

SPOTKANIA  
TOREBKOWE 
DLA KOBIET



5Informacje, Reklamymałopolski

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

MATERIAŁY BUDOWLANE

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

GSM:  +48 501 719 744, 506 138 029

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

Baptysa Minola - ojciec dwóch 
córek na wydaniu postanawia 
oddać rękę młodszej córki Bian-
ki, po znalezieniu męża dla star-
szej- Katarzyny. Trudność polega 
jednak na tym, że Kasia to istny 
diabeł wcielony- tytułowa złośni-
ca. Upiór nie do poskromienia, 
sprawiająca trudności nie tylko 
w domu, ale również skutecznie 
odstraszająca wszystkich poten-
cjalnych adoratorów…
Spektakl niewątpliwie okazał się 
dość trudny w odbiorze, wzbudza 
również sporo kontrowersji m.in. 

przez użyte w spektaklu 
kostiumy. Jednak warto 
było obejrzeć klasykę we 
współczesnym wyda-
niu, choć Ci widzowie 
którzy oczekiwali salw 
śmiechu mogli się poczuć 
rozczarowani – niemniej 
jednak, dla naszych se-
niorów takie spotkania są 
zawsze dobrą okazją do 
wyjścia z domu i odskocznią od 
codzienności.
Dziękujemy za liczny udział 
w spektaklu i zapraszamy na ko-

lejne wydarzenia – w marcu czaka 
nas tradycyjne Spotkanie Wielka-
nocne, szczegóły wkrótce.

 v www.wielka-wies.pl     

SENIORZY I POSKROMIENIE ZŁOŚNICY
W środę 17 lutego, bardzo liczna, bo osiemdziesięcioosobowa grupa Seniorów 
z Gminy Wielka Wieś udała się do Teatru Bagatela na spektakl „Poskromienie Zło-
śnicy”. Ta szekspirowska komedia w wykonaniu artystów z teatru Bagatela nabiera 
nieco nowego wymiaru, gdyż umiejscowiona jest we współczesnych realiach. 

www.gabinetelf.pl

Instytut Urody Elf
Krzeszowice, ul. Daszyńskiego 1

 Gabinet Kosmetyczno-
Szkoleniowy Elf 

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

PIĘKNE RZĘSY DLA KAŻDEJ KOBIETY

Nieważne, czy są grube czy cienkie, gęste czy delikatne, każda 
z nas może mieć piękne, długie i gęste rzęsy. Żeby nadać oku 
idealną oprawę, należy poświęcić uwagę profesjonalnej sty-
lizacji. Aby czarować zniewalającym spojrzeniem, proponuję 
profesjonalny zabieg przedłużania i zagęszczania  rzęs.

Najbardziej klasyczną, profesjonalną metodą przedłużania, 
zagęszczania i stylizacji rzęs jest aplikacja 1:1. Zabieg wykony-
wany przez wyszkolonego eksperta jest bezpieczny i polega na 
doklejaniu sztucznej rzęsy do naturalnej na całej jej długości 
od powieki (maksymalnie 1mm).Na każdej powiece można 
dokleić nawet ponad 100 rzęs – zależy od oczekiwań klientki, 
liczby i kondycji jej własnych rzęs. Trwałość metody zależy od 
naturalnego cyklu życia rzęs. Rezultat utrzymuje się nawet do 
trzech miesięcy, a dzięki zabiegom uzupełniania klientka może 
cieszyć się stylizacją tak długo jak tylko tego oczekuje. Rzęsy 
wyglądają całkowicie naturalnie, nie obciążają własnych rzęs 
i nie zakłócają ich normalnego rytmu życia.

Wśród czynników, dla  których kobiety decydują się na prze-
dłużenie rzęs znajdują się:
• efektowne podkręcenie rzęs w każdych warunkach
• długo utrzymujący się naturalny efekt oraz wygoda użytkowania
• elegancki zabieg  na który decydują się gwiazdy
• bezpieczna i komfortowa aplikacja rzęs
• niespotykany przy innych zabiegach przedłużania  efekt mak-

symalnie  zagęszczonych rzęs
• cały czas wyglądasz i czujesz się pięknie
• obojętnie czy leżysz na plaży, kąpiesz się w morzu czy basenie, 

nigdy nie tracisz pewności siebie
• twoje rzęsy utrzymują efekt permanentnego, naturalnego 

podkręcenia, nawet, gdy są wilgotne lub mokre
• rzęsy są odporne na wodę, pot, łzy czy ciepło, można więc z nimi 

pływać, kąpać się, ćwiczyć, opalać  się i ewentualnie  płakać, 
chociaż tego nie życzę, no chyba,  że ze szczęścia 

Nawet naj lepsze 
kosmetyki kolorowe 
nie przyniosą tak 
olśniewającego re-
zultatu, jak profesjo-
nalne przedłużanie 
rzęs. W ramach naszej 
oferty  przedłużania 
rzęs znajdują się także:
• przedłużanie meto-

dą 1:1 – 180 zł
• przedłużanie objęto-

ściowe Russian Style 2D – 8D – 250 zł    
• przedłużanie rzęsami naturalnymi 

(norki) – 300 zł 
• Blink & Express – 80 zł 

Rzęsy również potrzebują składników 
odżywczych, aby rosnąć i  zdrowo 
wyglądać. Do pielęgnacji w  domu 
polecam odżywkę, która w naturalny 
sposób i niezwykle skutecznie wzmocni 
i zabezpieczy przed wypadaniem nasze 
naturalne rzęsy. Pamiętaj, że dbałość 
o rzęsy nie jest tylko kaprysem urody, 
ale także troską o zdrowie. Każda z nas 
chciałaby mieć długie, gęste i mocne 
rzęsy. Rzęsy dodające oczom uroku i tajemniczości. Niestety, 
natura często nie staje na wysokości zadania i same musimy 
poprawiać ich wygląd. Te dwie metody: profesjonalne przedłu-
żenie i zagęszczenie, a także prawidłowa pielęgnacja domowa 
zapewni nam wyjątkowo kuszące i piękne spojrzenie. 

Akademia Szkoleń Elf – kurs przedłużania i zagęszczania rzęs. 
Zapisy w Instytucie Urody Elf 

mgr Angelika Kozera 
kosmetolog, szkoleniowiec, instruktor stylizacji rzęs

Na pewno zgodzisz się ze mną, że każda z nas marzy o tym, aby mieć piękne rzęsy. Wiadomo  bowiem, iż rzęsy są 
jedną z najpiękniejszych kobiecych ozdób. Ponadto rzęsy odgrywają kluczową rolę w ochronie oczu. Zapewniają im 
zdrowie i zapobiegają przedostawaniu się do wnętrza oka ciał obcych, takich jak kurz i pyłki. Zabezpieczają przed 
rzeczami znajdującymi się blisko oka, stymulując odruch mrugania. Jednak z upływem czasu rzęsy się osłabiają 
i nie są już tak grube i długie jak dawniej. Podobnie jak w pewnym momencie włosy na głowie wypadają, tak samo 
dzieje się z rzęsami. Co więc zrobić, by były zawsze piękne?

OFERTA SPECJALNA  
Z OKAZJI DNIA KOBIET

Przedłużanie i zagęszczanie rzęs  
metoda 1:1 -  teraz tylko 120 zł!!!

Skorzystaj teraz lub kup bon upominkowy 
i realizuj w innym  terminie.
Oferta ważna do 8 marca.
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KĄCIK KULINARNY

Zupa krem z brokułów 
• 2 opakowania mrożonych 

brokułów po 450 gram
• 2 ziemniaki
• 1,5 litra rosołu  

domowego 
• 10 dkg groszku  

ptysiowego
• sól, 
• pieprz do smaku
Ziemniaki obrać, pokroić 
w kostkę. Rosół  w garnku 
lekko podgrzać, dodać do 
niego brokuły oraz ziem-
niaki, ugotować warzywa do 
miękkości. Gdy warzywa się 
ugotują, zupę zmiksować za 
pomocą blendera, doprawić. 
Przelać do miseczek, posy-
pać groszkiem ptysiowym 
i gotowe. 
Najszybsza i najprostsza 
zupa, a jaka pyszna i na do-
datek śliczna :) 
Do kremu z brokułów możesz 
jeszcze dodać : 
•	 pokrojonego łososia  

wędzonego
•	 grzanki
•	 grzanki z żółtym serem
•	 śmietanę

•	 gorgonzolę 
•	 jajko z koszulce
•	 prażone migdały
czyli kombinacji jest wiele, 
spróbuj pobawić się smakami :)

Smacznego !

Brokuły to warzywa kojarzące mi się z dzieciństwem moich dzieci, 
kiedy ich ukochanym jedzeniem były brokuły ze słoiczka z dodatka-
mi. Postanowiłam jednak ostatnio odczarować brokuły i zrobić z nich 
zupę krem. Szczerze, była pyszna i wszystkim smakowała.

ZUPA KREM Z BROKUŁÓW

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

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

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
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„PerfectSlim” Doradztwo Dietetyczne

ZAPRASZAMY DO GABINETU DIETETYCZNEGO

ZADZWOŃ I JUŻ DZIŚ UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ!!!

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

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

25-LECIE ORIFLAME W POLSCE!!! 

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.

Ta piękna rocznica ORIFLAME zbiega się z naszym 
ŚWIĘTEM KOBIET. Z tej okazji chciałam zaprosić do 
zapoznania się z najnowszą wodą perfumowaną dla 
pań LOVE POTION SECRETS.

Jest to uzależniający zapach, który oszałamia iskrzą-
cym aromatem owoców, z zaskakującą białą 
truskawką w roli głównej. Jego serce otwiera się 
łożem białych kwiatów, a w nucie głowy odsłania swą seksowną naturę, 
zaklętą w kremowej ambrze, drzewie sandałowym i smakowitej białej 
czekoladzie.

Zapach stworzony przez perfumiarkę HONORINE BLANC, której motto 
brzmi: "Zapachy kreują świat, w którym zmysły mogą się uwolnić... chcę 
żyć w takim świecie".

Dla każdej Pani odwiedzającej nasze Biura - badanie cery i próbki gratis!!!

TYLKO W MARCU DO KAŻDYCH ZAKUPÓW UPOMINEK 
I KARTA RABATOWA - GRATIS!!! 

Serdecznie zapraszamy na uroczyste spotkanie

z okazji „Dnia Kobiet”
w niedzielę 6 marca 2016 r. o godz. 15.00

w Remizie OSP Tenczynek

W programie:
Spotkanie przy poczęstunku, 

prezentacja artystyczna KGW Tenczynianki, 
wspólne śpiewanie, prezentacja kosmetyków Ori�lame.

Zapraszają: 
Sołtys Alicja Gaj wraz z Radą Sołecką

oraz KGW "Tenczynianki" i OSP Tenczynek

W trakcie zajęć uczestnicy 
dowiedzieli się, co działo się 
w triasie i jurze, jakie stwo-
rzenia żyły na lądzie, a które 
królowały w morzu, jak po-
wstały skamieniałości i co 
to są amonity. Dzieci bardzo 
chętnie wcieliły się w rolę ba-
daczy przeszłości i z ogromną 
radością odkrywały tajemnice 
zapisane w skałach i skamie-
niałościach.
Przywiezione okazy przy 
pomocy lup były poddane 
wnikliwej obserwacji przez 
małych paleontologów. Póź-
niej była chwila na zadawanie 
pytań dotyczących dawnego 
życia. Na zakończenie odbył 
się warsztat malowania gip-
sowych skamieniałości oraz 
wspólne zdjęcie. Zajęcia re-
alizowane są w ramach oferty 
wyjazdowej do szkół i przed-
szkoli, będącej uzupełnie-
niem edukacji przyrodniczej. 
Przedszkole w Kryspinowie 
jest kolejnym miejscem, któ-
re otrzymało „Certyfikat 
Odkrywcy Tajemnic Skałki 
Triasowej” za zaangażowanie 
i rozwijanie u dzieci pasji od-
krywcy - badacza.     

 v Mirosława Białkowska 
www.liszki.pl

MALI ODKRYWCY  
Z PRZEDSZKOLA PRZY SZKOLE 

PODSTAWOWEJ W KRYSPINOWIE
Animatorki Paulina Jurczyk i Agnieszka Mendela prze-
prowadziły zajęcia edukacyjne „ Życie przed milionami 
lat” oraz warsztaty malowania amonitów.

Niedziela również okazała się 
dla nas szczęśliwa: na podium 
stanęli Małgorzata Witalec 
i Michał Berbeć, którzy zajęli 
II miejsce w Kat. II D, w finale 
tej samej kategorii znaleźli się 
także Zofia Brzezińska i Paweł 
Tabor dla których to był pierw-
szy start w nowej kategorii wie-
kowej - ostatecznie zajęli VI 
miejsce na 22 pary startujące. 
Tego dnia organizatorzy prze-
prowadzili specjalną walen-
tynkową rundę w Kat. III open 
w której wystartowały także 
nasze pary: Aniela Biczak 
i Grzegorz Galos zajęli II miej-
sce w tej kategorii.
Rywalizacja turniejowa prze-
platana była występami Ze-
społu Pieśni i Tańca „Beskid”, 
który zaprezentował przed 
publicznością tańce Górali 
Żywieckich, Tańce mieszczan 
żywieckich, Tańce Górali Ślą-
skich, Groteskę „Umarł Ma-
ciek”, natomiast grupa dziecię-
ca tego zespołu zaprezentowała 
się w tańcu:”Idzie górnik dro-

gą”, „Bańdurka”.
Turniej w Bielsku Białej otwo-
rzył nowy sezon turniejowy-
,a przed nami za niecały miesiąc 
turniej w Puławach a w kwiet-

niu Mistrzostwa Polski w Wie-
liszewie.     

 v Anna Kruczek 
www.liszki.pl

SUKCES ZESPOŁU PIEŚNI  
I TAŃCA „ZIEMIA LISIECKA”

Walentynkowy weekend Tancerki i Tancerze Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Lisiecka” 
spędzili w Bielsku Białej. Nasze pary wzięły udział I Ogólnopolskim Turnieju Tańców 
Polskich „O Serce Beskidów”. Był to niezwykły weekend zakończony sukcesami. 
W sobotę I miejsce zajęli Dorota Sikora i Wiktor Kasprzycki w kat. II C oraz Aniela 
Biczak i Grzegorz Galos w kat. III C. Tego dnia w kat. I debiut zatańczyły także 
nasze najmłodsze pary: Gabriela Ulbrych i Emil Białoń, Łucja Siejka i Franciszek 
Brzeziński, Gabriela Mazur i Krzysztof Steczko oraz Paulina Figuła i Szymon 
Wąsowicz- w tej kategorii wszystkie pary zaprezentowały się bardo ładnie i nikt nie 
był przegrany a wszyscy wyjechali ze wspaniałymi upominkami. Podczas turnieju 
zadebiutowali także Gabriela Dyjach i Antonii Kapusta w kat. II D a od niedawna 
startują także Weronika Dyjach i Mateusz Matys startujący w kat. III D. 
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Celem postępowania o rozgraniczenie 
nieruchomości jest ustalenie przebiegu 
ich granic przez określenie położenia 
punktów i linii granicznych, utrwalenie 
tych punktów znakami granicznymi na 
gruncie oraz sporządzenie odpowied-
nich dokumentów. Zazwyczaj rozgra-
niczenie przeprowadza się na wniosek 
i koszt zainteresowanego, zaś z urzędu 
ma ono miejsce tylko wówczas, gdy po-
trzeby gospodarki narodowej albo interes 
społeczny tego wymagają. Przeprowadza 
się je również często w sytuacji, gdy gra-
nice nieruchomości w ogóle nie zostały 
ustalone, choćby nie było sporu między 
sąsiadami albo były kiedyś ustalone, ale 
z różnych względów stały się sporne. 
Tryb rozgraniczania normuje ustawa 
z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne 
i kartograficzne (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 193 
poz. 1287 z późn. zm.) i przewiduje za-
sadniczo dwie fazy takiego postępowania.
Pierwsza faza – administracyjna - roz-
poczyna postępowanie z momentem 
wydania postanowienia przez właściwy 
organ (wójta, burmistrza, prezydent 
miasta), który wyznacza i upoważnia 
uprawnionego geodetę do czynności 
ustalenia przebiegu granic. Przy usta-
laniu przebiegu granic bierze się pod 
uwagę znaki i  ślady graniczne, mapy 
i  inne dokumenty oraz punkty osnowy 
geodezyjnej. W przypadku braku tych 
danych, bądź gdy są one niewystarcza-
jące albo sprzeczne, wówczas ustala się 
przebieg granicy na podstawie zgodne-
go oświadczenia stron lub jednej strony, 
gdy druga strona w  toku postępowania 
oświadczenia nie składa i  nie kwestio-
nuje przebiegu granicy. Jeśli między 
stronami istnieje spór co do powyższych 
kwestii, wówczas geodeta nakłania 
strony do zawarcia ugody. Taka ugoda 
posiada moc ugody sądowej, co oznacza, 

że może być ona podważona wyłącznie 
przed sądem. Właściwy organ nie wy-
daje wówczas decyzji o rozgraniczeniu, 
a kończy sprawę decyzją o umorzeniu 
postępowania. W ugodzie powinien 
być zawarty opis przedmiotu sporu, 
opis wzajemnych ustępstw, szczegółowy 
opis granicy uznanej za obowiązującą po 
podpisaniu ugody, informację o jej mocy. 
W przypadku, gdy geodeta ustalił grani-
ce bezspornie, według dokumentów lub 
na podstawie zgodnego oświadczenia 
stron, organ zobowiązany jest wydać 
decyzję o rozgraniczeniu. Od decyzji tej 
nie przysługuje odwołanie, lecz specjalny 
środek odwoławczy – wniosek o prze-
kazanie sprawy sądowi powszechnemu 
w terminie 14 dni od doręczenia decyzji 
o rozgraniczeniu. 
Niezawarcie przez strony ugody oraz 
brak wystarczających dowodów do 
wydania decyzji o rozgraniczeniu po-
woduje, iż organ umarza postępowanie 
i przekazuje sprawę z urzędu do sądu 
powszechnego. Rozpoczyna to drugą 
fazą postępowania rozgraniczeniowego 
- sądową. Sądem właściwym do prze-
prowadzenia rozgraniczenia jest sąd re-
jonowy właściwy ze względu na miejsce 
położenia nieruchomości. W tym postę-
powaniu, które toczy się w oparciu o art. 
153 kodeksu cywilnego, Sąd powinien 
ustalić granice według ostatniego spo-
kojnego stanu posiadania.
Zgodnie z postanowieniem Sądu Naj-
wyższego z dnia 6 maja 1974 roku 
sygn. akt III CRN 81/74 przez zwrot 
"ostatni spokojny stan posiadania" ro-
zumie się ustabilizowany stan posiada-
nia przedmiotu rozgraniczenia, a  więc 
taki stan, który nie pozwala wprawdzie 
na stwierdzenie nabycia własności przez 
zasiedzenie, jednakże trwa zbyt długo, 
by pozbawienie dotychczasowego po-

siadacza (właściciela) 
posiadania pasa ziemi przez ustalenie 
granicy "z  uwzględnieniem wszelkich 
okoliczności" dało się pogodzić z  zasa-
dami współżycia społecznego. 
Gdyby również takiego stanu nie 
można było stwierdzić, a  postępowa-
nie rozgraniczeniowe przed sądem 
nie doprowadziłoby do  ugody między 
zainteresowanymi, sąd ustali granice 
z  uwzględnieniem wszelkich okolicz-
ności. Może przy tym przyznać jedne-
mu z  właścicieli odpowiednią dopłatę 
pieniężną. Postępowanie kończy posta-
nowienie sądu, na które służy apelacja. 
Załącznikiem do postanowienia jest 
plan rozgraniczenia sporządzony przez 
biegłego w formie opinii. Postanowienie 
sądu o rozgraniczeniu po zaopatrzeniu 
go w klauzulę wykonalności podlega eg-
zekucji komorniczej. 
Należy wiedzieć, iż sąd w sprawie o roz-
graniczenie musi uwzględniać również 
skutki zasiedzenia. Tak więc jeżeli jedna 
ze stron sąsiedzkiego sporu przez od-
powiednio długi okres czasu zajmowała 
część gruntu drugiej strony, stanie się 
jego właścicielem. Terminy zasiedzenia 
w świetle przepisów kodeksu cywilnego 
wynoszą 20 lat, jeśli aktualny posiadacz 
albo jego poprzednik wszedł w posiada-
nie nieruchomości czy jej części w do-
brej wierze, zaś 30 lat gdy jej posiadacz 
wszedł w posiadanie w złej wierze, to 
znaczy przejmując tę nieruchomość, 
wiedział, że prawo własności mu nie 
przysługuje. Co istotne, do okresu posia-
dania aktualnego posiadacza zalicza się 
okres posiadania jego poprzednika, np. 
osoby, od której zakupił nieruchomość 
na podstawie nieformalnej umowy (nie 
zawartej przed Notariuszem).

 v Rafał Czeladzki
email: RCzeladzki@gmail.com

PORADY PRAWNE 

ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI
Liczne nieporozumienia w stosunkach sąsiedzkich coraz częściej 
dotyczą granic nieruchomości i wielokrotnie kończą się procesem 
sądowym o rozgraniczenie nieruchomości.

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

Sala przepełniła się księżniczkami, 
spidermanami, wróżkami, a także 
zwierzątkami różnych ras. O świet-
nej zabawie świadczyły roześmiane 
buzie dzieci, chętnie angażujące się 
w przeróżne animacje, prowadzone 
przez kolorowych klaunów.
Z kolei Magik zgromadził przed 
sceną ciekawskich czarodziejskich 
sztuczek. Na szczęście nikt nie 
przemienił się w ropuchę, ani nie za-
mienił się w kamień, za to w czaro-
dziejski sposób, wzbudzając wielką 
radość zjawił się chomik. Najbar-
dziej jednak, i to nie tylko dzieciom,  
spodobała się maszynka do robienia 
pieniędzy, niestety pan Magik nie 
zdradził mechanizmu jej działania.
Kolejnym punktem programu był 
pokaz gimnastyczny uczennic ze 
Szkoły Sportowej w Krakowie. 
Układ artystyczny wzbudził niema-
łe zainteresowanie oraz podziw dla 
zwinności młodych gimnastyczek.
Kolejno na scenie pojawili się lau-
reaci VII edycja Konkursu Foto-
graficznego „Piękno Gminy Wielka 
Wieś w obiektywie”, którym nagro-
dy wręczył Wójt Gminy Tadeusz 
Wójtowicz wraz z Przewodniczą-
cym Rady Gminy Zbigniewem Ma-
zelą. Nagrodzone prace można było 
zobaczyć na wystawie w ciągu całej 
imprezy.
Występy artystyczne zwieńczył kon-
cert Orkiestry Dętej GOKiS pod ba-
tutą Krzysztofa Guńki.
W czasie trwania zabawy rozda-
no również nagrody w  konkursie 

plastycznym „Chmurka Maja”. Jak 
wspomniała pani doktor Małgo-
rzata Musiałowicz - prezes Alma 
Spei, zainteresowanie konkursem 
przekroczyło najśmielsze oczeki-
wania. Otrzymano aż 743 prace od 
642 uczestników. Każdy rysunek był 
inny i na swój sposób wyjątkowy. 
Komisja konkursowa złożona z pra-
cowników Hospicjum wspomagana 
przez panią plastyczkę Małgorzatę 
Maćkowiak zdołała wyselekcjono-
wać kilkadziesiąt najlepszych ry-
sunków. Prace zawiezione zostały 
Mai – bohaterce bajki o chmurce. To 
ona wybrała zwycięzców, przyznała 
miejsca na podium oraz wyróżnienia 
(nazwiska laureatów przedstawiamy 
poniżej).
W czasie kiedy na hali trwała zaba-
wa w najlepsze, na terenach parafii 
pracowali wolontariusze, a w biurze 
stale czuwał sztab odbierający za-
pełniające się puszki z datkami.
W tym roku, dzięki Państwa życz-
liwości udało się zebrać 28 429,62 
złote i 20 euro. Serdecznie dzięku-
jemy wszystkim zaangażowanym 
w zbiórkę terenową oraz prace na 
hali sportowej.
Dziękujemy księżom za zgody na 
przeprowadzenie zbiórek na terenie 
swoich parafii, wolontariuszom za 
sprawnie przeprowadzoną zbiórkę, 
druhom z OSP Biały Kościół za 
opiekę medyczną w czasie imprezy, 
prezentacje PPP oraz bezpieczne 
przeprowadzenie pokazu sztucznych 
ogni.

Dziękujemy też osobom 
zaangażowanym w sztab li-
czący, w szczególności pani 
Alinie Zielonce - Dyrektor 
Przedszkola Samorządowego 
w Wielkiej Wsi od rana czu-
wającej nad rozliczeniami. 
Dziękujemy za gościnny wy-
stęp gimnastyczkom oraz za 
zaangażowanie ich rodzicom.
Ostatni bal tego karnawału 
zakończyły wystrzały sztucz-
nych ogni, które w barwach 
tęczy rozświetliły białoko-
ścielańskie niebo…

  
Tekst na podstawie  

materiałów:
www.wielka-wies.pl

www.almaspei.pl
Zdjęcia z archiwum  

Fundacji „Alma Spei” 

ALMA SPEI ZNACZY KARMIĆ NADZIEJĄ
Finał akcji charytatywnej na rzecz Hospicjum dla Dzieci „Alma Spei”. Już trzeci 
raz kwestowaliśmy w parafiach gminy Wielka Wieś i całym dekanacie bolechowickim na 
rzecz Hospicjum dla dzieci Alma Spei. Sercem całej akcji była hala GOKiS w niedzielę 7 
lutego, na której odbywał się w tym czasie bal karnawałowy dla najmłodszych. 

A OTO WYBÓR MAI, CZYLI LAUREACI KONKURSU „CHMURKA MAJA”:
Kategoria wiekowa kl. I-III

• 1 miejsce  Pola Choroś – Mrozowska kl. 1 Zespół Szkół Sióstr Nazaretanek w Krakowie
• 2 miejsce Dorota Karłowska  kl. 1 SP im. Ks. St. Konarskiego w Wielkiej Wsi
• 3 miejsce  Roksana Wolińska  kl. III SP im. Ks. St. Konarskiego w Wielkiej Wsi

Wyróżnienia:
• Martyna Rys  kl. III SP nr 64 im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie
• Kinga Chwastek kl. III SP im. Św. Franciszka w Poskwitowie
• Jagoda Jazownik kl. III  Szkoła „Źródło” w Krakowie
• Hanna Widera  kl. I SP im. Ks. St. Konarskiego w Wielkiej Wsi
• Patrycja Żądło Stróża
• Julia Daniel  kl. II  SP im. Św. Franciszka w Poskwitowie
• Gabriela Szopa kl. I SP w Bęble
• Gabriela Jackowska  kl. III SP im. Ks. St. Konarskiego  w Wielkiej Wsi
• Adrianna Żurek  kl. III SP nr 164 w Krakowie
• Anna Cupryś kl. III
Wyróżnienie specjalne za książeczkę z rysunkami: Zuzanna Zięba II, SP w Bęble

Kategoria wiekowa kl. IV-VI
• 1 miejsce  Maja Ciszewska kl. V Kraków
• 2 miejsce  Ewa Jurek 11 lat;  Katolicka SP im. Św. Jadwigi Królowej z Krakowa
• 3 miejsce  Olivier Janik kl. V Zespół Szkolno – Przedszkolny w Modlnicy

Wyróżnienia:
• Nikola Kuśnierczyk kl. V SP nr 64 im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie
• Iza Grudzień  kl. IV SP nr 64 im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie
• Maciej Kus  kl. V b  Katolicka SP im. Św. Jadwigi Królowej z Krakowa
• Magdalena Bereza kl. IV Katolicka SP im. Św. Jadwigi Królowej z Krakowa

Zwycięskie rysunki będą umieszczone w książkowym wydaniu bajki Ewy Stadmuller. 
Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za udział w konkursie.

Taki spadek poziomu audycji te-
lewizyjnych obserwujemy z roku 
na rok, ale przyznaję, że dla 
mnie kroplą, która przelała cza-
rę goryczy, była ostatnia nowość 
TVN’u czyli „Roast Kuby Woje-
wódzkiego” . Jak chyba większość 
widzów i ja włączyłam program 
z ciekawości, by wyrobić sobie 
zdanie. Dotrwałam do połowy 
i zrezygnowałam z dalszej „roz-
rywki” nie mogąc znieść poziomu 
chamstwa i prostactwa, zarówno 
gości jak i prowadzących. Formu-
ła „stand up”, wzorowana jest na 
podobnych  amerykańskich pro-
gramach. Myśl przewodnia jaka 
przyświecała nowemu programo-
wi, to „każdy na każdego”. Ja się 
pytam, jaki jest cel w pokazywa-
niu kilku osób, które sobie wy-
myślają od najgorszych. Multum 
wulgaryzmów, brak żadnych, nie-
tykalnych świętości jak choroba, 
czy śmierć. Poniewieranie się na-
wzajem – czy to ma być zabawne? 
Prowadzący mówią coś o dystan-
sie do siebie. To brednie. Dobry 
kabareciarz potrafi wykpić przy-
wary swoje, czy innych, ale sztuką 
jest robienie tego w taki sposób, 
by zachować pewną elegancję, by 
zmusić do myślenia, nie koniecz-
nie wszystko podawać wprost. 
W wypadku roast’u Wojewódz-
kiego myślenie można było wy-

łączyć.. Wszystko było płytkie, 
dosadne, i wulgarne. Nie jestem 
restrykcyjna, w kabarecie nawet 
wulgaryzmy czasem są uzasad-
nione, ale wszystko musi mieć ja-
kiś smaczek, jakieś granice. Róż-
nica między rasowym kabaretem 
a tym tworem TVN’u jest taka, 
jak między erotykiem a tanią por-
nografią. Dla mnie było to nie-
strawne. Największe politowanie 
wzbudzał jednak fakt, że niektó-
rzy goście w pewnych momentach 
wydawali się sami zniesmaczeni 
i urażeni, a ich śmiech wypadał 
sztucznie. Ciekawi mnie, czy po 
udziale w takim programie trze-
ba leczyć się z kaca moralnego 
u psychoterapeuty, czy też sama 
wypłata rekompensuje pozostają-
cy niesmak? 
„Roast Kuby Wojewódzkiego” to 
dla mnie była czerwona lampka, 
która oznajmiła, że w telewizji za-
czyna dziać się już bardzo źle. Tak 
naprawdę jednak, nawał progra-
mów w stylu „Szkoła”, „Zdrady” 
czy „Pamiętniki z moich wakacji” 
świadczy o niskim poziomie roz-
rywki jaką się serwuje widzom. 
Filmy, które królują, to głupa-
we amerykańskie komedie, lub 
tzw. filmy akcji, w których jeden 
mięśniak rozwala pół Wietna-
mu. Coraz mniej jest francuskie-
go, włoskiego czy hiszpańskiego 

kina. Polskie, emitowane są pra-
wie wyłącznie komedie roman-
tyczne z ostatnich lat. A gdzie 
stare polskie filmy? Wszystkie 
ambitniejsze programy zostały 
przerzucone  na kanały tematycz-
ne, takie jak TVP Kultura. Mnie 
się wydaje, że jeżeli telewizja pu-
bliczna ma spełniać również rolę 
kulturotwórczą, to musi emito-
wać programy, które uczą, bawią 
i rozwijają. Winno się je zamiesz-
czać na kanałach podstawowych, 
najbardziej popularnych i dostęp-
nych, tak by widz, mimochodem 
zobaczył coś wartościowego. 
Pozytywną wiadomością jest to, 
że mają wrócić dawne programy 
jak „Pegaz”, czy „Wielka Gra”. 
Uważam, że Polacy to nie banda 
imbecyli, którzy muszą oglądać 
tylko tanią rozrywkę na modłę 
amerykańską. „Polacy nie gęsi 
i…” swoje programy mają. Trze-
ba tylko w mediach mądrych 
osób na stanowiskach kierowni-
czych, którzy nie patrzą wyłącz-
nie na słupki oglądalności. A my 
- widzowie musimy pamiętać, że 
mamy wpływ na te słupki. Nie 
podnośmy więc oglądalności pro-
gramom, które promują ograni-
czenie intelektualne. 

 v Ewa Wołoszyn
ewart.woloszyn@gmail.com

CZARNA STRONA MOCY –
 CZYLI TELEWIZJA SIĘGA DNA!
Media to czwarta władza. O mocy przekazu audiowizualnego wie każdy. 
Zasięg, jaki ma teraz telewizja powoduje, że może ona dotrzeć niemal w każdy 
zakątek świata. Siłę tego przekazu można wykorzystać na wiele sposobów. Po 
pierwsze rzetelnie informować społeczeństwo o ważnych rzeczach. Po drugie 
serwować kulturalną rozrywkę jak teatr, opera, koncerty wybitnych zespołów. 
Można zaznajamiać widzów z kinem najwyższych lotów, można także uczyć języków, biologii, 
geografii itd. Oglądając jednak podstawowe polskie kanały telewizyjne  wydaje się, że ich 
twórcy mają za zadanie jak najbardziej ogłupić odbiorcę. Moc, jaka drzemie w telewizji jest 
wykorzystywana jedynie w celu nabicia kasy prezesom i właścicielom mediów. 
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DOMY / MIESZKANIA NA SPRZEDAŻ
1. Dom ok. 100 m kw. w Zalasie gm. Krzeszowice do częściowego remontu, działka 12 a.  

Cena: 185 tys. PLN. 

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

3. Dom 219 m kw. w Tenczynku, do częściowego remontu, działka 9 a. Cena: 278 tys. PLN.
4. Dom w Tenczynku. 100 m kw. plus garaż., działka 7a. Cena: 350 tys. PLN.
5. Dom  w Tenczynku  60 m kw., działka 7 a plus ok. 2 a udziału w drodze.  

Cena: 285 tys. PLN. 

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

7. Komfortowe mieszkanie dwupokojowe o pow. 55 m kw. w Krzeszowicach.  
Cena: 290 tys. PLN. 

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

9. Dom do remontu (można zamieszkać), w Jerzmanowicach pow. 80-90 m kw. plus budynek 
gospodarczy, działka 5 a. Nowa cena: 145 tys. PLN. 

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

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

12. Komfortowe mieszkanie o pow. 55 m kw w Krzeszowicach. Cena: 290 tys. PLN 

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

DZIAŁKI NA SPRZEDAŻ
14. 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.

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

16. Działka budowlana 26 a w Krzeszowicach. Cena: 210 tys. PLN.
17. Działka budowlana 48 a w Krzeszowicach 48 a. Cena: 230 tys. PLN.
18. Dla Dewelopera i nie tylko. Działka budowlano-usługowa o pow. 2,34 ha w centrum Krze-

szowic. 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.

19. Działka budowlano-usługowa o pow. 67,4 a w centrum Krzeszowic. Cena: 945 tys. PLN.
20. Działka budowlano-usługowa o pow. 85,6 a w centrum Krzeszowic. Cena: 1,19 mln PLN.
21. Działka budowlano-usługowa o pow. 81,6 a w centrum Krzeszowic. Cena: 1,13 mln PLN. 

22. Widokowa działka budowlana 10,6 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 106 tys. PLN.
23. Widokowa działka budowlana 12 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 120 tys. PLN.
24. Widokowa działka budowlana 11,2 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 97 tys. PLN.
25. Widokowa działka  budowlana 11,5 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 122 tys. PLN.
26. Widokowa działka budowlana 10 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 85 tys. PLN.
27. Widokowa działka budowlana 23,7 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 250 tys. PLN. 

28. Działka budowlana 8 a w Tenczynku. Cena: 93 tys. PLN.
29. Działka budowlana 25 a w Tenczynku. Cena: 169 tys. PLN. 

30. Widokowa działka budowlana 51 a w Zalasie gm. Krzeszowice. W obecnym planie 
zagospodarowania przestrzennego ok. 1/3 powierzchni działki to tereny budowlane, a 
pozostała część to zieleń nieurządzona. Cena: 79 tys. PLN. 

31. Działka budowlana 15,8 a w Sance pod zabudowę jedno lub wielorodzinną. W okolicy 
działki znajduje się las (300m). Cena: 169 tys. PLN. 

32. 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. 

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

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

35. Widokowa działka budowlana 7 a w Miękini, gm. Krzeszowice. Cena: 69,5 tys. PLN. 

36. Działka budowlana 10 a w Woli Filipowskiej gm. Krzeszowice. Umowa na wyłączność. Cena: 
84 tys. PLN. 

37. Pięknie położone działki budowlane po 7 a każda plus udział w drodze w Balicach. Działki 
są na etapie podziału oraz podłączania mediów.  
Cena: 149 tys. PLN (podana cena dotyczy jednej działki). 

38. Działka budowlana 10 a w Bolechowicach. Cena: 199 tys. PLN. 

39. Widokowa działka budowlana 19 a w Szczyglicach (jest możliwość wydzielenia mniejszej 
działki). Cena: 342 tys. PLN.

40. Widokowa działka budowlana 10 a w Zelkowie. Cena: 193 tys. PLN.
41. Działka budowlana  10 a w Burowie, 3 km od Zabierzowie, 2 km od Balic.  

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

43. Działka budowlana 20 a w Brzezince, gm. Zabierzów. Cena: 185 tys. PLN. 

44. Działka budowlana 12 a w Więckowicach. Cena: 264 tys. PLN.
45. Działka budowlana 8 a w Więckowicach. Cena: 184 tys. PLN. 

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

50. Widokowa działka budowlana ok. 10 a w Pękowicach (gm. Zielonki).  
Nowa cena: 120 tys. PLN. 

51. 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.  

52. Działka budowlana 11 a w Jeziorzanach. Cena: 107 tys. PLN. 

53. Widokowa działka budowlana 19 a w Mnikowie. Cena: 190 tys. PLN.
54. Trzy działki budowlane, po 10 a każda, położone między miejscowościami Liszki i Piekary. 

Cena każdej z działek: 130 tys. PLN. 

55. Działka budowlana 10 w Kryspinowie gm. Liszki. Cena: 167 tys. PLN. 

56. Widokowa działka budowlana 23 a w Nieporazie (gm. Alwernia). Cena: 88 tys. PLN. 

57. Działka rekreacyjna 35 a ze skałą, Jerzmanowice. Cena: 120 tys. PLN.

58. Działka rolna widokowa 50-60 a (do uzgodnienia) ze skałą lub bez. Położona w pobliżu 
Restauracji Chochołowy Dwór. Cena: 105 tys. PLN. 

59. 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. 

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

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

.
DZIAŁKI KOMERCYJNE NA SPRZEDAŻ

62. 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.

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

66. 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).

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

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

69. Działka 59 a w Węgrzcach Wielkich ujęta w Planie Zagospodarowania Przestrzennego 
jako „produkcja i usługi”. Możliwość postawienia dużej hali. Szerokość działki ok. 32 m. 
Dojazd dla TIR od strony Nowej Huty. Cena: 590 tys. PLN.

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

71. 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, pu-
blicznych  i przemysłu. Działka znajduje się w północno-wschodniej części Krakowa.

72. 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 
73. 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
74. Dół domu z osobnym wejściem w Szczyglicach k. Balic, ok. 80 m kw.  Kaucja zwrotna w 

wysokości jednomiesięcznego czynszu. Cena z mediami i ogrzewaniem - 1600 PLN/m-c dla 2 
osób, 1700 PLN/ m-c - dla 3 osób. 

75. Nowy pokój z łazienką, wspólna kuchni, ok. 25 m kw, w domu Morawicy, gm. Liszki. Bardzo 
dobre warunki, miejsce parkingowe. W pokoju znajduje się łazienka tylko do dyspozycji 
lokatora. Pokój z przeznaczeniem dla jednej osoby, przy dwóch osobach - warunki najmu 
do negocjacji. Cena ze wszystkimi mediami i ogrzewaniem w okresie grzewczym. Kaucja w 
wysokości jednomiesięcznego czynszu. Cena: 700 PLN/ m-c.

76. Pokój w domu, umeblowany. Wspólna łazienka i kuchnia ze starszą Panią - sympatyczną osobą, 
która często wyjeżdża. Duża, ogrodzona działka, garaż. Możliwość parkowania auta. Nieopodal 
stacja PKP, linia Kraków - Chrzanów. Cena: 600 PLN z mediami i ogrzewaniem.

77. Dom ok 80 m kw. w Filipowicach. 2 pokoje, kuchnia, łazienka, można również korzystać z tzw. 
przyziemia - taka sama powierzchnia (2 pokoje, łazienka).  
Dom z lat 50/60 tych, ogrzewanie węglowe, centralne. Cena: 800 PLN/m-c.

78. Osobne dwa pokoje z mediami i ogrzewaniem w domu w Bolechowicach.  
Cena: 600 PLN/m-c - jednoosobowy, 800 PLN/m-c dwuosobowy.

79. Mieszkanie w Nawojowej Górze ok. 40 m kw. Opcjonalnie do wynajęcia dodatkowo pomiesz-
czenie ok. 15 m kw. Cena najmu: 500 PLN/m-c.

DLA PRACOWNIKÓW

80. Mieszkanie 3-pokojowe w domu na noclegi pracownicze dla 10 osób. Jest możliwość wynajęcia 
dla 3,4,5 osób - jednego lub dwóch pokoi. Dwie kuchnie, dwie łazienki. Bardzo dobre warunki dla 
pracowników. Blisko drogi głównej. Cena z mediami i ogrzewaniem. Kompletne wyposażenie, 
z pościelami, wyposażeniem kuchni itp.  Cena 360 PLN / m-c (dotyczy opłaty za 1 osobę na 
miesiąc).

81. Dwa osobne mieszkania w domu dla max 10 pracowników w Wielkiej Wsi.  
Cena: 600 PLN/1 osobę/m-c.

82. Dom dla pracowników w Kryspinowie, 200 m kw., 5 pokoi. Cena 2000 PLN/m-c.

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

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

85. Pokoje dla 15 osób w Krzesowicach z mediami. Cena do uzgodnienia. 

 
LOKALE DO WYNAJĘCIA

86. Lokal usługowo-biurowy w Krzeszowicach, ok. 75 m kw. Kaucja w wysokości  
2 tys. PLN. Cena: 1000 PLN netto/m-c. 

87. Lokal w Nawojowej Górze ok. 40 m kw. Opcjonalnie do wynajęcia dodatkowo pomieszcze-
nie ok. 15 m kw. Cena: 500 PLN/m-c. 

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

Prosimy o zgłaszanie domów, części domów,  
pokoi do wynajęcia, oraz domów, mieszkań i działek na sprzedaż. 

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

Działka budowlana 7 a  
w Miękini, gm. Krzeszowice. 

Prąd w działce, woda, gaz ok. 50 m od działki. 
Ostatnie 50 m dojazdu do działki to droga utwar-
dzona. Położona w malowniczym, widokowym 
i zacisznym miejscu.

Cena: 69,5 tys. PLN. 

Wyodrębniona kondygnacja  
domu dwukondygnacyjnego  

w centrum Zabierzowa. 
Komfortowo urządzony, z garażem na działce 2 
ar. Powierzchnia użytkowa 80 m kw., dwa pokoje 
w tym sypialnia, duży salon z pięknym kominkiem, 
osobna garderoba, hol, pomieszczenie gospo-
darcze, spiżarka, łazienka z wanną i prysznicem, 
łazienka z aneksem jadalnym.

Cena: 320 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA

Działka budowlana 10 a  
zbliżona do kwadratu  

w Kryspinowie gm. Liszki. 
Usytuowana w spokojnej dzielnicy, jednak  
w bliskości restauracji: Rohatyna, Skansen Sma-
ków, blisko drogi wylotowej Kraków-Katowice.

Cena: 167 tys. PLN.

DO SPRZEDANIADO SPRZEDANIA

Dom ok 100 m kw.  
w Zalasie gm. Krzeszowice 

Do częściowego remontu. Składa się z 4 pokoi, 2 
łazienek, kuchni. Działka o wielkości 12 a z ładnymi 
nasadzeniami. Posesja ogrodzona. Dom usytuowany 
w zacisznym miejscu. W domu można zamieszkać 
po odświeżeniu.

Cena: 185 tys. PLN 

Dół domu z osobnym wejściem  
w Szczyglicach k. Balic, 

ok. 80 m kw. Komfortowe 2 pokoje, łazienka 
i kuchnia. Dom nowoczesny, bardzo ładnie wy-
kończony, na działce kostka, miejsca parkingowe, 
teren ogrodzony. Kaucja zwrotna w wysokości 
jednomiesięcznego czynszu.
Uwaga: cena z mediami i ogrzewa-
niem - 1600 PLN/m-c dla 2 osób, 

1700 PLN/ m-c - dla 3 osób.

DO WYNAJĘCIA
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WYDARZENIA KULTURALNE, IMPREZY, SPOTKANIA

CHRZANÓW

Kino "Sztuka" w Chrzanowie zaprasza
„7 RZECZY, KTÓRYCH NIE WIECIE O FACETACH”

• 5.03  godz. 14.30, 20.00 • 6.03  godz. 17.45 • 7.03  godz. 20.00 •
• 8.03 kino nieczynne • 9.03-12.03  godz. 20.00 • 13.03  godz. 17.30 • 14.03-17.03  godz. 20.00 •

reżyseria: Kinga Lewińska; czas trwania: 110 min.; gatunek: komedia; prod. Polska, 15 lat
Cena biletu: Poniedziałek - Czwartek: 13,00 zł. Piątek - Niedziela: norm. 15,00 zł, ulg. 13,00 zł.

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

„ZJAWA”
• 5.03  godz. 17.00 • 6.03  godz. 20.10 • 7.03  godz. 17.00 • 

• 8.03 kino nieczynne • 9.03-10.03  godz. 17.00 •
reżyseria: Alejandro González Iñárritu; czas trwania:  156 min.; gatunek:  dramat/przygodowy/western

prod. USA, 15 lat
Cena biletu: Poniedziałek - Czwartek: 13,00 zł. Piątek - Niedziela: norm. 15,00 zł, ulg. 13,00 zł.

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

 „NIEBEZPIECZNE ZWIĄZKI” [napisy PL]  
- retransmisja spektaklu teatralnego [cykl: NT Live]

• 13.03  godz. 13.00 •
czas trwania: 210 min.; gatunek: spektakl teatralny/retransmisja
Cena biletu: 30 zł (normalny), 25 zł (ulgowy), 20 zł (szkoły/grupy)

Karnet (5 spektakli): 100 zł [obowiązuje na retransmisje z National Theatre 
w ramach cyklu NT Live w okresie od lutego do czerwca 2016]

SMACZNA SZTUKA: WIECZÓR FILMOWO-KULINARNY
19.03, start: 17.00

„CAŁY TEN CUKIER”
reżyseria: Damon Gameau; czas trwania: 90 min.; gatunek: dokumentalny; prod. Australia, 12 lat

„SZEF”
reżyseria: Jon Favreau; czas trwania: 115 min.; gatunek: komedia; prod. USA, 12 lat

„SMAK CURRY”
reżyseria: Ritesh Batra; czas trwania: 104 min.; gatunek: dramat

prod. Francja/Indie/Niemcy/USA, 12 lat

Cena biletu: 20 zł (przedsprzedaż), 25 zł (w dniu projekcji). Ilość miejsc ograniczona.

TRZEBINIA

KONCERT ZESPOŁU LAO CHE
4 marca 2016 r. o godz. 19.00 w sali teatralnej MOKSiR wystąpi zespół LAO CHE w ramach trasy promującej 
najnowszy album zespołu. Bilety już w sprzedaży online (http://www.kupbilecik.pl/impreza-9436-lao.
che.chrzanow.html) lub rezerwacja w  Informacji MOKSiR (32 623 30 86 wew. 53).

SPEKTAKL „WSZYSTKO PRZEZ JUDASZA”.
Nie masz pomysłu na prezent z okazji Dnia Kobiet? Kup bilety na spektakl „Wszystko przez Judasza”. Tę 
komedię w znakomitej obsadzie można zobaczyć  w (sala teatralna) MOKSiR-ze w Chrzanowie już  8 marca 
o godz. 18.00. Bilety w cenie 50 lub 60 zł do nabycia w Informacji MOKSiR (32 623 30 86 wew. 53). 

SPEKTAKL KOMEDIOWY PT „KIEDY KOTA NIE MA”
Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chrzanowie serdecznie zaprasza na spektakl komediowy pt. 
„KIEDY KOTA NIE MA”. 9 kwietnia (sala teatralna MOKSiR) o godz. 20.00. Bilety w cenie: 50 zł, 65 zł, 70 zł 
do nabycia w Informacji MOKSiR (32 623 30 86). 

KONCERT MŁODYCH PIANISTÓW
TCK - Dwór Zieleniewskich zaprasza 11 marca o godz. 
18.00 na koncert młodych pianistów, uczniów kra-
kowskich szkół muzycznych Michała Klechowskiego 
oraz Marcina Wójcika. W programie utwory m.in. Fr. 
Chopina, W. A. Mozarta, L. van Beethovena. 
Wstęp wolny.

KRZESZOWICEZABIERZÓW
Centrum Kultury i Sportu zaprasza do udziału w 

61. OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE RECYTATORSKIM
Eliminacje miejsko-gminne w Krzeszowicach odbędą się  

w poniedziałek 7 marca 2016, od godz. 9.00.
Przesłuchania będą miały miejsce w Galerii w Pałacu Vauxhall, ul. Walkowskiego 1.
Konkurs prowadzony jest w formie czterech odrębnych turniejów: „Recytatorski”, „Wywiedzione 
ze słowa”, „Teatr jednego aktora”, „Poezja śpiewana”.
Szczegółowe zasady dotyczące każdego z turniejów przedstawione są w regulaminie, dostępnym 
na stronie www.kulturakrzeszowice.pl. Konkurs jest wydarzeniem otwartym, skierowanym do 
uczniów szkół podstawowych,  gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz do osób dorosłych.

Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów 
organizuje konkurs kulinarny na  

Najlepsze ciasto i Najlepszą Potrawę Wielkanocną  

„Masz Babo Placek”
Serdecznie zapraszamy mieszkańców naszej gminy do udziału 
w konkursie. Ideą konkursu jest przypomnienie tradycyjnych 
przepisów na wypieki i potrawy wielkanocne. Przygotowane 
potrawy powinny być serwowane na zimno. Mamy nadzieje, że 
przyniesione przez Państwa słodkości będą pieczone według 
dawnych receptur waszych babć.
Udział w konkursie należy zgłosić do dnia 11 marca 2016 r. w 
sekretariacie SCKiPGZ lub telefonicznie 12 285 11 79. Chęć 
udział można przesłać również mailem na adres sckipgz@
zabierzow.org.pl
Przygotowane wypieki i potrawy należy dostarczyć 20 
marca (niedziela) w godz. 10.00 – 11.30 do Ratusza w 
Zabierzowie przy ul. Rynek 1.
Do konkursu zapraszamy wyłącznie amatorów.
Komisja oceni wypieki i potrawy pod względem:
• zgodności z tradycją
• walorów smakowych
• wyglądu i estetyki wykonania
Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi 20 marca o godz. 15.00 na Rynku w Zabierzowie.

Serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy i rywalizacji o nagrody rzeczowe.

Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach, Galeria w Pałacu Vauxhall zaprasza na

MARZEC KOBIET W GALERII
Jak zwykle w marcu, trochę inaczej i mniej tradycyjnie obchodząc Dzień Kobiet, zapraszamy na 
cykl spotkań pod wspólnym tytułem „Marzec kobiet w Galerii”.
W marcu 2016 chcemy przedstawić Państwu portrety kobiet – artystki, wokalistki, poetki – kobiet 
szczególnych i przez to, co robią zawodowo, ale też kim są, jak żyją, jaką drogę wybrały i jak się realizują.

Zapraszamy na wystawę malarstwa, rzeźby, rysunku Anny Pazdalskiej 
CYTATY WIDZIALNOŚCI

Anna Pazdalska jest krakowianką, ukończyła X Liceum Ogólnokształcące potem Wydział Rzeźby 
krakowskiej ASP, gdzie obroniła dyplom w pracowni prof. Mariana Koniecznego. Zrealizowała pomnik 
Wincentego Witosa w Rakszawie. Uprawia rzeźbę, rysunek, malarstwo. Projektuje wnętrza sakralne
To oczywiście oficjalny życiorys tej ciekawej artystki, w twórczości której pierwszoplanowe są myśli
i emocje, a dopiero potem warsztat. Warsztat nienarzucający się, ale przecież znakomity w swej 
precyzji i technice. Widz przy jej pracach plastycznych na pewno się zatrzyma. Bo szokują inaczej –
nie szaleństwem, ekspresją, aktem desperacji lub moralizowaniem, nie artystycznym atakiem,
ale artystycznym taktem, elegancją, pod której skórą kipią jakże kobiece emocje.
Wernisaż wystawy miał miejsce 26 lutego, a uświetnił go występ multiinstrumentalistki, Marty Sołek,
która wykonała 4 utwory na 4 niezwykłych instrumentach.
Marta ukończyła Akademię Muzyczną w Krakowie, a tam jedyny w Polsce wydział muzyki etnicznej 
prowadzony przez Marię Pomianowską. Gra na wiolonczeli, polskich basach ludowych, suce 
biłgorajskiej, fideli płockiej, lirze greckiej.

W piątek, 11 marca o godz. 19.00 zapraszamy na najnowszy recital Yagi Kowalik 
YAGA W REPERTUARZE… PIAF, GRECO, AZNAVOUR

Krakowskiej wokalistce towarzyszyć będzie znakomity ukraiński akordeonista Walentyn Dubrowskij.
W Galerii wystąpi ze swoim najnowszym recitalem, którego premiera odbyła się 7 lutego na zamku 
w Przemyślu. Bilety na koncert w cenie 25 złotych można nabyć w Galerii.

W kolejny piątek, 18 marca, o godz. 19.00 
odbędzie się otwarcie dwudniowej wystawy kamieni szlachetnych 

ACH TE AGATY!
oraz wykład multimedialny dr Krzysztofa Lelka, właściciela tych pięknych skarbów. Krzysztof 
Lelek, znany kolekcjoner skał, minerałów, kamieni szlachetnych i ozdobnych jest właścicielem 
kilkutysięcznej kolekcji okazów z całego świata. Zapraszamy wszystkie Panie, miłośniczki ozdób 
z kamieni szlachetnych. W piątkowy wieczór wszystkie Panie wezmą udział w loterii oraz będą 
mogły zakupić wyjątkową biżuterię.
Wystawa czynna: sobota 10.00 - 14.00 niedziela 10.00 - 14.00
Wstęp na wystawę i wykład jest  bezpłatny

W niedzielę, 20 marca o godz. 16.00 zapraszamy na spotkanie 
 z Martą Dąbkowską i promocję jej nowego tomiku poezji MÓJ ZESZYT

Wiersze Marty Dąbkowskiej przedstawi młodzież z teatru Lince Bianco. Wstęp do Galerii jest wolny

Zapraszamy!
Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach
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FUNDACJA CZŁOWIEK DLA ZWIERZĄT  
POSZUKUJE DOMÓW DLA SWOICH PODOPIECZNYCH:

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

Bingo... Każdy z Was może teraz zostać farciarzem. 
Każdy może teraz krzyczeć: bingo, bingo, mam bingo... 
Trafić, to takie proste. Wystarczy go tylko adoptować.
Bingo z Radys - ok. 10 letni, 20 kilogramowy jego-
mość szuka domu... Serce przepełnione miłością 
do człowieka, brązowe oczy cały czas szukające 
kontaktu wzrokowego i jakiś taki w nich smutek... 
może marzenia... może nadzieja... No i ten bagaż 
doświadczeń... Kilkuletni pobyt w Radysach - to 
już jest co dźwigać. Czas najwyższy rozweselić te 
oczęta! Znajdźmy człowieka dla Bingo! Niech ktoś 
nareszcie krzyknie: mam Bingo... Psiak jest odpchlony, 
odrobaczony, zaszczepiony na choroby zakaźne 
i wściekliznę, zaczipowany. Warunkiem adopcji jest 
podpisanie umowy adopcyjnej. 

Kontakt: tel. 534 884 174

Nero... Uratowany ze schroniska w Pawłowie 
przed wywózką do Radys. Można go ująć w dwóch 
słowach „dobry pies”. Żadnych wad. Same zale-
ty... Miły, przyjaźnie nastawiony do innych psów, 
bardzo opanowany, powściągliwy i robi wrażenie 
psa, który potrafi odnaleźć się w każdej sytuacji. 
Wpatrzony w człowieka jak w obrazek i reagujący 
wielką radością na każdy nawet najmniejszy 
gest serdeczności. Nero jest młodym psem ok. 
2,5 letnim, waży 25 kg, ma piękną, puszystą, 
szaroburą sierść. Jest odpchlony, odrobaczony, 
zaszczepiony na choroby zakaźne i wściekliznę, 
wykastrowany i zaczipowany. Warunkiem adopcji 
jest podpisanie umowy adopcyjnej. 

Kontakt: tel. 534 884 174

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

Kontakt: tel. 534 884 174

BINGO NERO

ALMA

WYPOŻYCZALNIA 
ZAGĘSZCZAREK GRUNTU

TEL. 601 549 673

Przyjmiemy Panią do sprzątania biura w Brzeziu k/Zabierzowa.
Praca w godzinach wieczornych. Kontakt: 784-625-567

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
SREBRO DLA ŁUCZNICZEK GROTA
W dniach 19-21.02 w Łodygowicach 
odbyły się Halowe Mistrzostwa Polski 
w kategoriach juniorów i młodzieżow-
ców w łucznictwie. Kolejny udany start 
zanotowały młodsze koleżanki Kariny – 
młodzieżowy zespół GROTA Zabierzów 
w składzie – Diana Stalmach, Katarzy-
na Korzeniowska, Barbara Kwarciak 
i Anna Kręcioch - zdobywając srebrny 
medal i tytuł v-mistrzyń Polski. Po wygra-
niu kwalifikacji w półfinale pokonały łucz-
niczki Łucznika Żywiec 6:0, a w finale 
uległy łuczniczkom Jar Kielnarowa po 
wyrównanej walce 0:6. Indywidualnie 
na 8-mej pozycji sklasyfikowana została 
Diana Stalmach.

Piątkowe zmagania odbywały się 
w kompleksie narciarskim Beskid 
Spytkowice. Pogoda dopisywała, 
humory również. W tegorocznych 
zawodach padł rekord frekwencji 
wśród uczestników. Do rywaliza-
cji stanęło 105 narciarzy i snowbo-
ardzistów z całej gminy w pięciu 
kategoriach. Najmłodszym za-
wodnikiem imprezy był Adam 
Słonina urodzony w 2010 roku, 

a najstarszym - pan Marian Lalik 
z rocznika 1942.
Miło nam poinformować, że za-
równo z kategorii szkół podsta-
wowych jak i gimnazjów najlepsi 
zakwalifikowali się do eliminacji 
powiatowych.
Serdeczne podziękowania należą 
się p. Tomaszowi Kiszka, p. Lesz-
kowi Sępek oraz p. Marcinowi 

Gałka - instruktorom Gminnego 
Szkolnego Związku Sportowego, 
którzy jak co roku zadbali o orga-
nizację mistrzostw. Gratulacje dla 
wszystkich zawodników!

Wyniki z poszczególnych kate-
gorii zamieszczono na stronie 
www.jerzanowice-przeginia.pl     

IV MISTRZOSTWA GMINY JERZMANOWICE-PRZEGINIA 
W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM I SNOWBOARDZIE JUŻ ZA NAMI

Do historii przeszły już Czwarte Mistrzostwa Gminy Jerz-
manowice-Przeginia w Narciarstwie Alpejskim i Snowbo-
ardzie o puchar Wójta Gminy, które dostarczyły ogrom 
emocji wszystkim zawodnikom startującym w zawodach 
12 lutego 2016 roku. 
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 Czajowice, ul. Ojcowska 126
tel. (12) 397 22 22, 397 22 21

e-mail: recepcja@hotel-lokietek.pl
www.hotel-lokietek.pl

HOTEL ŁOKIETEK poszukuje

KUCHARZA / KUCHARKI
na stałe i dorywczo

oraz 
OSÓB DO OBSŁUGI IMPREZ OKOLICZNOŚCIOWYCH.

Dodatkowe informacje: Katarzyna Gałka, tel. 882-810-829

CENTRUM DOCIEPLEŃ
MIESZALNIA FARB I TYNKÓW

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

PŁYTY GIPSOWE • WEŁNA MINERALNA
PROFILE • TAPETY – duży wybór

INSTALACJE WOD-KAN-GAZ-C.O.

www.romar-bis.pl

Sanka 248

12 283 63 47 • 609 240 849

SUPER CENY
NA TYNKI
(PRZY ZESTAWIE OCIEPLENIA)

SUPER CENY
NA TYNKI
(PRZY ZESTAWIE OCIEPLENIA)

NAJWIĘKSZY WYBÓR KOLORÓW FARB I TYNKÓW W REGIONIE

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

Mapy do celów projektowych
w skali 1:500
Tyczenie budynków
Obsługa budowy
Inwentaryzacje powykonawcze:
     budynków, wody, kanalizacji,
     gazu, energii NN
Dokumentacja do celów prawnych

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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!

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


