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MAJÓWKA HRABINY ZOFII  
I JARMARK TRADYCJI I RĘKODZIEŁA

21-22 MAJA 2016
RYNEK W KRZESZOWICACH

Już po raz ósmy hrabina Zofia Potocka zaprasza do Krze-
szowic na swoje imieniny. Co roku dziesiątki statystów 
wcielają się w historyczne postaci z otoczenia hrabiny, wła-
ścicielki krzeszowickich dóbr. I jak co roku przygotowano 
moc atrakcji, wplecionych w to plenerowe widowisko, które 
budzi wielkie zainteresowanie, tak wśród mieszkańców 
Gminy Krzeszowice, jak i turystów. 

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

• SPRZEDAŻ • SKUP • 
tel. 662 660 373

SKUTERY
• Naprawa chińskich skuterów, motorowerów, motocykli i quadów
• Przeglądy i naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne
• Skutery zastępcze na czas naprawy
• Możliwość transportu skutera do SERWISU
• Skup skuterów uszkodzonych i powypadkowych
• Sprzedaż części nowych i używanych do chińskich skuterów
• Sprzedaż części używanych do WSK125 i ROMET
• Skutery używane już od 1000 zł
• Możliwość zostawienia starego lub uszkodzonego skutera w rozliczeniu

JERZMANOWICE 128B, Tel. 513 410 697

CZYNNE
PON. – SOB.

800 – 2200
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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

MIEJSKO-GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KRZESZOWICACH 
zaprasza 

XIII OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ BIBLIOTEK 
 

Biblioteka inspiruje 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 maja (czwartek) 2016 r. 
godz. 18.00 
Turniej detektywistyczny z udziałem 
Bronisława Cieślaka 
 
 
 
 
 
 

 
12 maja (czwartek) 2016 r. 
godz. 19.00 
Koncert „Groszki i Róże” 

19 maja (czwartek) 2016 r. 
godz. 18.00 
Klub  Filmowy „Tatarak” film na podstawie  
opowiadania Jarosława Iwaszkiewicza 
 

20 maja (piątek) 2016 r. 
godz. 10.00  Biblioteka Krzeszowice 
godz. 12.30  Filia Nowa Góra 
Spotkanie autorskie z Krzysztofem Petkiem 
 
 

25 maja (środa) 2016 r. 
godz. 18.00 
Dyskusyjny  Klub  Książki 
       

 Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Kazimierza Wyki 
Pl. Fr. Kulczyckiego 1, 32-065 Krzeszowice 

www.bibliotekakrzeszowice.pl ;  mgbpkrzeszowice@interia.pl ;  tel. 12 282 15 13 

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

W wyznaczonych godzinach statyści 
oraz młodzi aktorzy z grupy Lince 
Bianco będą prezentować, pod kie-
runkiem pana Czesława Kurdziel, 
mini scenki teatralne inspirowane hi-
storią Zofii Potockiej.
Na dużej scenie będzie bajkowo – ro-
dzice dzieci z Przedszkola Samorzą-
dowego w Krzeszowicach zaprezen-
tują „Kopciuszka”.
Dalej sobota upłynie tradycyjnie 
w klimacie folkowym i ludowym, 
a wystąpią między innymi Zespół 
Pieśni i Tańca Hajduki z Oświęcimia, 
Zespół Tańców Świata Zdrojanie, 
zespół KUD „Jandrija Tomić - Ćić” 
z Serbii, a na finał wieczoru zespół 
BRATHANKI.
Poza występami na scenie i koncerta-
mi tradycyjnych pieśni w wykonaniu 
lokalnych zespołów, będzie można 
również wziąć udział w warsztatach 
skrzypcowych. W tym roku na Ma-
jówce prym będą wiodły kujawiaki. 
Uczestnicy warsztatów zaprezen-
tują się wieczorem w koncercie „Na 
skrzypkach hrabinie Zofii”. 
Zaplanowano także bogaty program 
warsztatów rękodzieła artystycznego, 
w tym między innymi kwiatów z bi-
buły, lalek Zosi-Samosi, szmacianych 
zwierzaków, koronek i frywolitek, 
koszyków z wikliny i glinianych garn-
ków.
W niedzielę, 22 maja, po śniadaniu, 
na trawie przed Pałacem Potockich, 
imieniny hrabiny rozpocznie wspólny 
polonez gości i uczestników Majówki. 
W uroczysty nastrój wprowadzą nas 
młodzi muzycy z Państwowej Szko-
ły Muzycznej w Krzeszowicach oraz 
uczestnicy warsztatów jazzowych. 
Dalej w programie operetkowy „Ro-
mans w Krzeszowicach”. 
Po południu koncert piosenek kra-

kowskich „Dni, których nie znamy”, 
w wykonaniu grupy Verso, pod kie-
runkiem Anny Dijuk-Bujok. Gwiaz-
dą niedzielnego wieczoru będzie Maja 
Sikorowska z zespołem.
W tym dniu także będzie można 
sprawdzić swój talent artystyczny, 
biorąc udział w plenerze malarskim 
pod kierunkiem Barbary Dec. 
Wszystkich amatorów filmowania za-
chęcamy do nakręcenia krótkiej relacji 
filmowej z Majówki i zgłoszenia swo-
jego filmu do konkursu.
Spośród innych atrakcji i wydarzeń 
warto wspomnieć możliwość prze-
jażdżki dorożką, konkursie wiedzy 
o Krzeszowicach (Stowarzyszenie 
Miłośników Ziemi Krzeszowickiej), 

testowanie nowej trasy questingo-
wej po mieście, przygotowanej przez 
Ośrodek Integracji Seniorów i Mło-
dzieży, możliwość zwiedzania Mu-
zeum Ziemi Krzeszowickiej i Willi 
Domańskich w Nawojowej Górze, 
turniej gier parkowych, wystawę „4 
Pejzaże” w Galerii w Pałacu Vauxhall, 
a dla najmłodszych - lunapark.
Jak co roku zachęcamy do przygoto-
wania własnego stroju z epoki oraz 
wzięcia udziału w konkursie na naj-
piękniejszy kapelusz.
Przez cały weekend trwać będzie Jar-
mark Tradycji i Rękodzieła, gdzie swo-
je prace i produkty będzie prezentować 
około 70 wystawców z całej Polski.
Zapraszamy do Krzeszowic!
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XVIII Coaching Week odbędzie się w dniach 16-22 maja 2016 roku, 
we wszystkich bodajże krajach świata, w których obecni są coacho-
wie przynależący do  International Coach Federation – największej 
i najstarszej organizacji zrzeszającej profesjonalnych coachów. Wśród 
aktywności w ramach krakowskiego Coaching Week, każdy znaj-
dzie coś dla siebie – zarówno organizacje biznesowe, właściciele oraz 
przyszli właściciele małych firm, a także osoby indywidualne zainte-
resowane własnym rozwojem. Już dziś zachęcamy do zapisów, gdyż 
liczba miejsc jest ograniczona.

Webinar
 „Coaching w biznesie – warunki i korzyści” to webinar, który od-
będzie się w I dniu Coaching Week. Podczas tego internetowego 
spotkania prowadzący – Lech Millan, wyjaśni czym jest coaching, 
w jakich sytuacjach sprawdza się w firmach i co dzięki niemu można 
zyskać. Podczas wystąpienia przedstawione zostaną m.in. wyniki ba-
dań na temat efektywności coachingu.

Warsztaty
„Przywództwo poprzez inspirację i służbę innym” to warsztat dla 
osób zarządzających organizacjami i zespołami, podczas którego Li-
lianna Kupaj m.in. zaprezentuje różne modele przywództwa. Nato-
miast wszystkie panie, które myślą o założeniu własnej działalności 
lub właśnie z nią ruszają, z pewnością ucieszy fakt, że specjalnie dla 
nich Małgorzata Pawlińska zorganizuje warsztat „Wsparcie coachin-
gowe dla kobiecych small biznesów”. Wiedzę na temat komunikacji 
transformującej i zasad konstruktywnej kłótni warto poznać zarówno 
ze względu na nasze relacje zawodowe, jak i osobiste. Jeśli chcemy 
ją zgłębić, wystarczy zapisać się na warsztaty Katarzyny Podgórskiej 
„Jak lepiej komunikować się i unikać konfliktów?”. Nieodłącznym 
elementem owocnej komunikacji jest umiejętne zadawanie pytań. 
Dlatego podczas spotkania pt. „Kto pyta?”  dr Ewa Mukoid wesprze 

obecnych w doskonaleniu tej umiejętności, aby cel zadawanych przez 
nich pytań pokrywał się z rezultatem. „Zawodowe flow” to warsztat 
dla wszystkich, którzy poszukują satysfakcji z pracy. Karolina Ni-
korowska przeprowadzi go aż dwukrotnie, aby wszyscy chętni do 
poznania swoich mocnych stron i talentów oraz wyznaczenia celów 
i planowania rozwoju zawodowego, mieli ku temu okazję. Również 
Monika Buła dwukrotnie poprowadzi swoje warsztaty „Weź cel pod 
lupę, czyli METAfora dla każdego”. Będzie to czas, kiedy uczest-
nicy zostaną zaproszeni do odłożenia na bok logicznego myślenia 
i spojrzenia na swoje cele przez pryzmat metafory, za sprawą narzę-
dzia Points Of You™ - The Coaching Game. Z kolei Joanna Lange 
podczas „Rozbij szklany sufit i dosięgnij gwiazd” nauczy obecnych 
jak rozpoznawać i pokonywać ograniczające przekonania oraz nie 
pozwolić, aby strach hamował nas w drodze do celu. „Mapa wizyj-
na” to również propozycja Joanny Lange. Będzie to sesja coachingu 
zespołowego, podczas której pracująca na co dzień z sobą grupa osób 
skupi się na ustaleniu wizji celu i drogi do jego osiągnięcia.

Warsztaty dla kobiet oraz par
W ramach Coaching Week zaplanowano aktywność dedykowaną 
parom. Grażyna Machała podczas „Coachingu dla par” stworzy oka-
zję, aby przyjrzeć się bliżej swojej relacji z partnerem/partnerką oraz 
popracować m.in. nad wartościami i rozwiązywaniem konfliktów. 
Przeprowadzi też sesję coachingu grupowego „Kobieta 45+. Obala-
my wszystkie mity”, która będzie czasem wymiany doświadczeń oraz 
wypracowania indywidualnych rozwiązań dla problemów kobiet 45+. 
Równolegle Magdalena Krzysztoporska będzie pracowała z paniami 
w każdym wieku, nad znalezieniem sposobów na to, jak w wirze pra-
cy i obowiązków znaleźć dodatkowe 3 godziny w tygodniu tylko dla 
siebie. „Jedz zdrowo, żyj aktywnie i kochaj” to warsztat dla poszuku-
jących motywacji i siły do działania.

Obrona pracy doktorskiej i warsztat z etyki coacha
W 17-letniej edycji Coaching Week to prawdopodobnie sytuacja 
bez precedensu, gdyż zupełnie nieplanowanie, na czas tego global-
nego wydarzenia, przypadł również termin obrony pracy dokto-
ranckiej Tatiany Krawczyńskiej – Zauchy na temat „Etyki zawodo-
wej coacha”. Obrona jest wydarzeniem otwartym, dlatego też każdy 
zainteresowany tą profesją może przyjść i jej się przysłuchać. Kilka 
dni później przeprowadzony zostanie również warsztat „Etyka źró-
dłem profesjonalizmu coacha”.

Sesje coachingowe
Podczas wydarzenia będzie można doświadczyć coachingu również 
w najbardziej klasycznej postaci – w formie spotkań 1 na 1 z co-
achem. Sesje poprowadzą Monika Kozdroń – Sikorska oraz Tomasz 
Wanowicz. W trakcie tych spotkań będzie można przekonać się, 
czy coaching to forma rozwoju, która nam odpowiada i jakie korzy-
ści możemy z niej wynieść.
Udział we wszystkich wydarzeniach w ramach Coaching Week 
w Krakowie jest bezpłatny!
Szczegóły na temat wydarzeń znaleźć można na Facebooku ICF Kra-
ków, stronie www.icf.org.pl oraz evenea.pl pod hasłem Coaching Week 
2016 Kraków, gdzie równocześnie dokonuje się rezerwacji.

COACHING WEEK: RUSZYŁY ZAPISY NA BEZPŁATNE WYDARZENIA
Przed nami kolejna edycja Coaching Week – ogólnoświatowego przedsięwzięcia, podczas którego będzie można dowiedzieć się czym jest pro-
fesjonalny coaching, a przede wszystkim doświadczyć go. W ramach Coaching Week w Krakowie odbędzie się szereg bezpłatnych wydarzeń 
rozwojowych: warsztaty, sesje coachingowe, webinar a nawet publiczna obrona pracy doktorskiej. Zapisy na wydarzenia właśnie ruszyły.

Więcej o ICF Polska:
ICF Polska jest oddziałem International Coach Federation, największej ogólnoświatowej organizacji coachingowej reprezentującej środowisko profesionalnych coachów. ICF zostało założone w 1995 roku, obecnie liczy ponad 
ponad 25 000 członków zrzeszonych w ponad 100 krajach.
ICF jest organizacją non profit, którą współtworzą osoby indywidualne prowadzące praktykę coachingową.
Działania ICF poświęcone są rozwijaniu profesji coachingowej poprzez określanie standardów kompetencyjych i etycznych, dostarczanie niezależnej struktury akredytacji dla coachów i szkół coachingu oraz budowanie forum wy-
miany doświadczeń.
Naszym celem jest wspieranie rozwoju coachingu w Polsce w oparciu o jasną definicję, standardy i normy etyczne wypracowane przez International Coach Federation.
Dodatkowych informacji udzieli (ICF Kraków): Monika Buła – 690 022 220, krakow@icf.org.pl  lub monika.bula@gmail.com                    

Rekord pobili wspólnie: członkowie Stowarzyszenia Małopolskich 
Kucharzy i Cukierników: Krzysztof Gawlik, Marcin Parda, Marcin 
Polus, Krzysztof Wilk, Marcin Dudek i Artur Kochański oraz au-
torzy blogów: Kasia Kusior (blog Wszędobylskie), Ulla Pałka (blog 
Kuchnia na wzgórzu), Magda i Stanisław Romek (blog Kuchenne 
wariacje), Agnieszka (blog Z widelcem po Krakowie), Angelika 
Knop (blog 365 dni dookoła kuchni), Joanna Krzewińska (blog 
Królestwo garów), Joanna Komorowska (blog Apetyt na kuchnię), 
Ewelina Korcyl (blog Mój słodki świat), Anna i Piotr Wlezień (blog 
ŻYCIE OD KUCHNI) oraz Małgorzata Derdzińska, Marek Star-
czewski, Szymon Kusior, a także dzielnie wspierający ich uczniowie 
szkół gastronomicznych.
Rekordowa szarlotka upieczona została przez wyjątkową ekipę 
z pysznych łąckich jabłek według przepisu Krzysztofa Wilka (Cu-
kiernia Wojciech Wilk z Krakowa).
Poprzedni rekord z 2013 roku należał do Niemców, którzy upiekli 
szarlotkę o długości 276,5 metra. Nasi rekordziści wyznaczyli so-
bie za cel minimalny upieczenie 300 metrowej szarlotki, czyli ciasta 
o długości 3 boisk piłkarskich! Udało się i to z nawiązką.  Szczaw-
nicka szarlotka miała 318,5 metra długości i podzielona była na 
1978 kawałków o wielkości 15,3 x 18,1 cm! Do jej upieczenia zu-
żyto miedzy innymi: 330 kg mąki, 150 kg cukru, 6 kg cynamonu 
oraz 800 kg jabłek. 
Finał bicia Rekordu Guinnessa rozpoczął precyzyjny pomiar dłu-
gości szarlotki dokonany przez geodetę. Ciasto zmierzono co do 
centymetra. Wszystko pod bacznym okiem świadków i towarzy-
szącej nieprzerwanie kamery. Później przyszedł już czas na prze-
mówienia i gratulacje.
Pragniemy uspokoić tych wszystkich, którzy obawiali się, że to cia-
sto mogło się zmarnować. Informujemy, że zniknęło do ostatnie-
go okruszka w ciągu niespełna 10 minut! Mieszkańcy Szczawnicy 
i turyści nie zawiedli i przybyli tłumnie by w pobiciu tego Rekordu 
Guinnessa też mieć swój udział, bo trzeba wiedzieć, że aby rekord 
został uznany - najdłuższa szarlotka musi zostać nie tylko upieczo-
na, ale również zjedzona: )

 v http://ankawell.blogspot.com

REKORD GUINNESSA – NAJDŁUŻSZA SZARLOTKA NA ŚWIECIE
Ulla Pałka – blogerka kulinarna oraz autorka lubianych przepisów ukazujących się regularnie na łamach „Gwarka”, ma swój udział w pobiciu 
Rekordu Guinnessa! 23 kwietnia 2016 roku w Szczawnicy, podczas Inauguracji Letniego Sezonu Turystycznego w Małopolsce miało miejsce 
pobicie Rekordu Guinnessa na najdłuższą szarlotkę. Organizatorem wydarzenia była  Małopolska Organizacja Turystyczna oraz Miasto i Gmina 
Szczawnica. Pomysł, przygotowanie i koordynacja projektu to zasługa Firmy RED FROG.
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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

Projekt rozpoczął się już w czerw-
cu 2015 r., kiedy to grupa 69 dzieci 
w wieku od 6 do 14 lat została po-
dzielona na sześć zespołów kura-
torskich. Dzieci przez pół roku na 
cotygodniowych, czterogodzinnych 
spotkaniach poznawały zakamarki 
i zbiory muzeum. Miały one nie-
zwykłą okazję zobaczyć muzealne 
magazyny i archiwa. Zespoły pra-
cowały nad ekspozycją. Opraco-
wywały scenariusze, dokonywały 
wyboru eksponatów a także wy-
myślały koncepcję multimediów 
i scenografię wystawy, projektowały 
druki edukacyjne, nagrały audio-
przewodniki, przygotowały podpisy 
i wybrały dzieła do celów promocji. 
Na kolejnych etapach przygotowania 
wystawy, dzieciom pomagała cała 
ekipa muzeum. Swoją radą służyli 
kuratorzy, konserwatorzy, specjaliści 
od marketingu i promocji.
Na wystawie można zobaczyć łącznie 
blisko 300 eksponatów. Prezentowa-
ne są dzieła ze wszystkich kolekcji: 
obiekty sztuki starożytnej i oriental-
nej, rzemiosło artystyczne, rzeźby 
dawne i współczesne, fotografie, ry-
sunki i grafiki, monety, medale, ubio-
ry oraz obrazy z różnych epok. Wiele 
z tych dzieł, nigdy nie była pokazy-
wana publiczności. Dzieci, niczym 
poszukiwacze skarbów, odnalazły je 
i wydobyły na światło dzienne.
Dzięki temu, że główna myśl, kon-
cepcja i wybór eksponatów to zasługa 
dzieci, powstała wystawa nieszablo-
nowa zupełnie zaskakująca i ciekawa, 
zwłaszcza dla młodego odkrywcy 
muzeum. Dzieci i dorośli, którzy od-
wiedzają ekspozycję muszą zmierzyć 
się  z różnymi zadaniami i zaszyfro-
wanymi wiadomościami. 
Wystawa podzielona jest na sześć 
tematycznych części. Każdą z nich 
przygotował inny zespół dziecięcy. 

•	 LAS – Tematem ekspozycji jest 
świat zwierząt. Jego tajemnice 
ukazane są w niezwykłym zesta-
wieniu takich dzieł jak indyjskie 
posągi, mumie zwierząt, porcela-
nowe figurki z Miśni oraz obrazy 
Poznańskiej, Wyczółkowskiego 
oraz twórców współczesnych.

•	 TANIEC MINOTAURA – 
koncepcja tej części wystawy 
polegała na stworzeniu labiryntu 
w którym spotyka się sztuka naj-
dawniejsza z tą całkiem nową. 
Przewodnikami są zwierzęta ze 
sztuki starożytnej i współczesnej. 

•	 POKÓJ Strachów – To mroczna 
przestrzeń, w której znajdziemy 
niepokojące dzieła Jacka Mal-
czewskiego, Adama Chmielew-
skiego czy Zdzisława Beksiń-
skiego. Nastrój wzmacnia postać 
szalonego kolekcjonera oraz 
interaktywna projekcja z oży-
wającymi elementami obrazów 
i dźwiękami grozy. 

•	 GRA W BOHATERA – Tu pre-
zentowanych jest 32 bohaterów, 
wybranych przez dzieci. Kluczem 
do wyboru postaci były cechy, 
które zespół uznał za ważne czyli: 
odwaga, wytrwałość, nietuzinko-
wość. W centrum sali znajduje się 
multimedialna krzyżówka, której 
rozwiązanie wyjawi główne hasło 
tej części wystawy.

•	 SKARBIEC – W tej części 
można podziwiać 50 zupełnie 
wyjątkowych przedmiotów, 
które młodzi odkrywcy uznali 
za skarb. Są tam figury bóstw 
z różnych kręgów kulturowych, 
biżuteria, ale także porcelanowy 
serwis dla lalek. Mnóstwo srebra, 
złota i kamieni szlachetnych. Tu 
także można dowiedzieć się, co 
dla dzieci jest bezcennym, życio-
wym skarbem.

•	 Z M I A N Y 
– moda i jej 
przemiany, fanaberie, dziwactwa 
a także okrutne praktyki stosowa-
ne w imię kanonu piękna. Można 
tu zobaczyć oryginalne epokowe 
suknie, śmieszne elementy garde-
roby czy cudaczne starożytne fry-
zury. Mamy tu również możliwość 
przymiarek elementów garderoby. 

We wszystkich przestrzeniach wy-
stawy można odnaleźć interaktywne 
zabawy, multimedia, które wzmac-
niają nasze wrażenia, a także eks-
ponaty, które można dotknąć a nie 
tylko podziwiać za szybą. 
Już po zapoznaniu się z tematyką 
ekspozycji można stwierdzić, że 
dzieci nie próżnowały i udało im 
się zrealizować projekt, który do-
wodzi, że wizyta w muzeum może 
być zaskakującą, pouczającą i wcią-
gającą przygodą. To wystawa cie-
kawa zarówno dla dzieci jak i dla 
dorosłych. Wymaga zaangażowania, 
bawi, wychodzi poza sztywne ramy, 
a przy tym nie jest infantylna, czy 
płytka. Brawa dla pomysłodawczyni 
(Agnieszka Morawińska Dyrektor 
MN w Warszawie), brawa dla dzie-
ci. Oby takich projektów było jak 
najwięcej. Wystawa dostępna jest 
dla zwiedzających do 8 maja 2016 r. 
Gorąco polecam

 v Ewa Wołoszyn
ewart.woloszyn@gmail.com

CZY W MUZEUM MOŻNA SIĘ ŚWIETNIE BAWIĆ?
Kto na to pytanie odpowiada NIE koniecznie musi zapoznać się z najnow-
szym projektem Muzeum Narodowego w Warszawie. „W muzeum wszystko 
wolno” – to tytuł wystawy – uwaga – PRZYGOTOWANEJ PRZEZ DZIECI!.

Jak wynika z danych GUS mieszkań-
cy Krakowa z roku na rok coraz chęt-
niej segregują śmieci. W ubiegłym 
roku wyprodukowali ponad 317 tys. 
ton odpadów, z czego 23% stanowiły 
odpady zbierane selektywnie (papier, 
tworzywa sztuczne, metale, szkło), 
a 5% selektywnie zbierane odpady 
wielkogabarytowe*. Wciąż jednak 
znaczna część surowców, które mo-
głyby być ponownie przetworzone, 
trafia na wysypiska śmieci. Krajowy 
Plan Gospodarki Odpadami podaje, 
że w 2014 roku wyrzuciliśmy ok. 4,5 
mln ton odpadów nadających się do 
recyklingu, w tym 1,5 mln ton pa-
pieru, 1,2 mln ton szkła, 0,3 mln ton 
metali i 1,5 mln ton plastików.
- Z naszych obserwacji i rozmów 
z mieszkańcami Krakowa wynika, 
że segregację często prowadzimy wy-
biórczo. Nie oddajemy do recyklingu 
wszystkich odpadów, które nadają się 
do ponownego wykorzystania. Wy-
nika to z pośpiechu, a nierzadko też 
z braku wygodnego systemu segrega-
cji w domu – mówi Natalia Leszczyń-
ska, Koordynator ds. Zrównowa-
żonego Rozwoju w IKEA Kraków. 
– Niestety są też osoby, które w ogóle 
nie segregują śmieci. Spowodowane 
jest to zapewne brakiem świadomo-
ści ekologicznej. Naszą akcją chcemy 
dać wszystkim możliwość oddania 
odpadów nadających się do recy-
klingu i przypomnieć, że segregując 

śmieci, dbamy o środowisko 
naturalne w miejscu, w któ-
rym mieszkamy, dlatego warto 
przykładać się do tego jak naj-
lepiej – dodaje Leszczyńska.
Podczas zbiórki, która odbę-
dzie się 7 maja na parkingu 
IKEA, będzie można oddać 
makulaturę, zużyty sprzęt elek-
tryczny i elektroniczny, puszki 
aluminiowe, butelki PET oraz 
baterie. W zamian otrzymamy 
bezpłatne sadzonki wiosennych 
kwiatów rabatowych (m.in. pe-
tunie, werbeny, lobelie, gazanie, 
begonie, goździki, szaroty) oraz 
ziół (m.in. bazylia, mięta, roz-
maryn, oregano).

Przelicznik wymiany  
odpadów na sadzonki:

Makulatura: 1-5 kg – 1 sa-
dzonka, 6 – 10 kg – 2 sadzonki, 
powyżej 10 kg – 3 sadzonki.
Aluminiowe puszki: 15 – 20 sztuk – 
1 sadzonka, 21 – 40 sztuk – 2 sadzon-
ki, powyżej 40 sztuk – 3 sadzonki
Plastikowe butelki: 15 – 20 sztuk – 1 
sadzonka, 21 – 40 sztuk – 2 sadzonki, 
powyżej 40 sztuk – 3 sadzonki.
Baterie: 10 – 15 sztuk – 1 sadzonka, 
powyżej 15 sztuk – 2 sadzonki.
Sprzęt elektroniczny: mały do (np. 
suszarka, żelazko, mikser o łącznej 
wadze do 5 kg) - 1 sadzonka, średni 

(np. mikrofalówka, telewizor) – 3 sa-
dzonki, duży (np. lodówka, zmywar-
ka) - 5 sadzonek.
Zbiórka odpadów selektywnych or-
ganizowana jest przez IKEA Kraków 
we współpracy z firmą Stena Recyc-
ling.
* Dane pochodzą z „Analizy stanu 
gospodarki odpadami komunalnymi 
w Gminie Miejskiej Kraków w 2015 
roku”, dostępnej w Biuletynie Infor-
macji Publicznej Miasta Kraków.

SADZONKI W ZAMIAN ZA ODPADY
SELEKTYWNA ZBIÓRKA PRZED IKEA KRAKÓW

Nie wiesz co zrobić ze zużytym sprzętem elektronicznym i bateriami? A może 
masz w domu zalegającą makulaturę, aluminiowe puszki lub plastikowe 
butelki? IKEA Kraków zachęca do pozbycia się tych odpadów w sposób 
przyjazny dla środowiska. Podczas zbiórki selektywnej, która odbędzie się  
7 maja na parkingu sklepu, za oddane surowce otrzymamy darmowe sadzonki.

IKEA Kraków istnieje od 1998 roku. We wrześniu 2011 roku zakończyła się przebudowa sklepu, po której obiekt stał się jednym z najnowocześniejszych sklepów IKEA w Polsce. W międzyna-
rodowym konkursie IKEA Store Award 2014, IKEA Kraków uznana została za jeden z 5 najlepszych sklepów IKEA na świecie. Ocenie poddawane były m.in. takie czynniki, jak: standardy pracy, 
niska rotacja pracowników, współpraca z lokalnymi dostawcami czy zadowolenie klientów. IKEA Kraków oferuje ponad 9 tys. produktów zlokalizowanych w 64 inspirujących wnętrzach. Ponadto 
posiada przestronną restaurację na 500 miejsc siedzących z bezpłatnym dostępem do Internetu, miejscem dla karmiącej mamy oraz strefą zabawy dla najmłodszych, a także bezpłatną bawialnię 
„Czarodziejski Las Smaland” z profesjonalną opieką dla dzieci w wieku 3-10 lat.

Nazwa marki IKEA to akronim – skrót utworzony z pierwszych liter imienia, nazwiska oraz nazw farmy i parafii, skąd pochodzi założyciel firmy (Ingvar Kamprad Elmtaryd Agunnaryd).
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www.gabinetelf.pl

Instytut Urody Elf
Krzeszowice, ul. Daszyńskiego 1

 Gabinet Kosmetyczno-
Szkoleniowy Elf 

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

SUNFX – ELF POSTAWIŁ NA ZDROWIE I JAKOŚĆ

TO WSPANIAŁY I ZDROWY SPOSÓB NA PIĘKNY WY-
GLĄD SKÓRY.

Zabieg opalania natryskowego SunFx trwa około 5 minut. 
Nadaje skórze naturalnie i efektownie wyglądającą opa-
leniznę.  W wielu przypadkach efekt opalający może być 
lepszy niż słoneczny czy uzyskany w solarium.

DLA KOGO 
Opalanie natryskowe to usługa odpowiednia dla wszyst-
kich, którzy źle reagują na promieniowanie UV. Dla tych, 
którzy pragną cieszyć się piękną opalenizną, zachowując 
młodość i zdrowie swojej skóry, bez ryzyka przedwcze-
snego starzenia się, alergii i nowotworów.
Zabieg szczególnie polecany dla:

• Osób z wrażliwą skórą
• Jasnych karnacji
• Alergików
• Przyszłych mam
• Przed ważnym wydarzeniem, ślubem, imprezą itp.
• W  celu zamaskowania defektów skóry
• W celu zamaskowania cellulitu

DLACZEGO WARTO
• Naturalnie wyglądająca opalenizna
• Indywidualnie dobrany odcień do karnacji
• Piękny brąz w zaledwie kilka minut
• Równomierny kolor
• Pełne bezpieczeństwo
• Najwyższej jakości sprzęt z funkcją suszenia
• Naturalne preparaty opalające –  

bez konserwantów, alkoholu, perfum

ELF POSTAWIŁ NA ZDROWIE I JAKOŚĆ!
Najwyższej jakości DHA stosowane w płynach SunFX to:

• Naturalny, idealnie dopasowujący się kolor
• Formuła wolna od przykrych zapachów
• Gwarancja zdrowia skóry

 
Substancja DHA używana w płynach SunFX to najwyższej 
jakości składnik opalający posiadający certyfikat ECOCERT.
Znak ECOCERT jest jednym z najważniejszym oznaczeniem 
potwierdzającym jakość, pozytywny wpływ na zdrowie 
oraz czystość ekologiczną. 

ŚWIATOWY LIDER OPALANIA NATRYSKOWEGO  
Z AUTRALII JUŻ W NASZYM MIEŚCIE W INSTYTUCIE 

URODY ELF!
Ciesz się zdrową i piękną opalenizną w 5 minut

Elf serdecznie zaprasza

NIE MASZ CZASU NA OPALANIE? Boisz się szkodliwych promieniowania UV? A może czeka Cię ważna 
uroczystość? Wychodzimy na wprost Twoim oczekiwaniom. Jako nieliczni w rejonie prezentujemy system 
opalania natryskowego SunFX prosto z Australii.

Akcja miała na celu prócz wielkiego sprzątania miejscowości, 
także integrację lokalnej społeczności oraz zwrócenie uwagi 
mieszkańców na ogromny problem, jakim jest zaśmiecanie 
przestrzeni, w której wspólnie egzystujemy.
Rzucenie przysłowiowego papierka na ulicę czy trawę, za-
miast schowanie go do torebki czy kieszeni to najzwyklejszy 
brak kultury osobistej, by nie powiedzieć objaw zwykłego 
chamstwa i braku wyobraźni. 
Zwracajmy uwagę dzieciom, ale przede wszystkim świećmy 
przykładem. Uświadamiajmy także wszystkim, że zgodnie 
z „ustawą śmieciową” płacimy taką samą stawkę bez względu 
na ilość odpadów… Czy nie łatwiej wystawić śmieci w wor-
kach przed własnym domem, niż pod osłoną nocy wyrzucać 
je do rzeki czy lasu? Nie da się racjonalnie wytłumaczyć ta-
kiego postępowania… Czego ono jest wyrazem? Na pewno 
bezbrzeżnej głupoty i bezmyślności…
Na szczęście jest wiele osób, także młodzieży i dzieci, dla 
których schowanie papierka do kieszeni, jeżeli nie ma w po-
bliżu kosza, to zachowanie całkowicie naturalne. Tak jak i ge-
neralnie – wszelkie postawy proekologiczne. 
Takie akcje pokazują, że społeczność lokalna może się inte-
grować, może razem zdziałać coś konkretnego i pozytywne-
go, czego wyrazem mogą być dziesiątki worków z odpadami 
zebrane przez mieszkańców Tenczynka podczas sobotniego 
sprzątania, a także szerokie uśmiechy na ustach tych, którym 
chciało się wstać w ten sobotni poranek i podziałać razem dla 
siebie i dla innych.
Sprzątanie na podobnych zasadach organizowane jest w wie-
lu miejscowościach naszych gmin, zapraszamy więc do ak-
tywności tych mieszkańców, którzy jeszcze nie brali w nim 
udziału. Satysfakcja gwarantowana :)

 v Redakcja

JAK SPRZĄTAĆ, TO TYLKO WSPÓLNIE!
W sobotę 30 kwietnia o 8.30 rozpoczęła się akcja „Wspólne sprzątanie naszego Ten-
czynka”, w której udział wzięli starsi i młodsi mieszkańcy miejscowości, w tym uczniowie 
z rodzicami i nauczyciele z ZS w Tenczynku oraz tenczyńskiego Przedszkola Samo-
rządowego, a także Koło Gospodyń Wiejskich. Akcja zorganizowana została przez 
Radę Rodziców tenczyńskiej szkoły przy czynnym uczestnictwie Dyrekcji szkoły oraz 
Pani Sołtys Tenczynka i strażaków z OSP Tenczynek, którzy na koniec akcji zaprosili 
wszystkich pod Remizę na pieczone kiełbaski i słodycze.

 Panie w naszym kole bardzo się starają
 Co roku kwiatami klomby obsadzają.

Aby nasza wioska była piękna i bogata
Biorą także udział w sprzątaniu świata

Ażeby wokoło nie leżały śmieci
Do tego sprzątania idą także dzieci
Aby się od młodości tego nauczały

I swojego środowiska nie zaśmiecały
Gdy wypiją wodę lub zjedzą cukierki

Ażeby do kosza wrzucały butelki.
Świat wtedy wokoło będzie wyglądał ślicznie

Uczymy nasze dzieci żyć ekologicznie.
Wtedy doczekamy się takich wyników

Będziemy żyć zdrowo a nie na śmietniku.

Danuta Pawlikowska z KGW Tenczynianki
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KĄCIK KULINARNY

Mleczna pianka 
kardamonowa 
 z galaretką z mango:
• 2 szklanki mleka 
• 2 żółtka
• 2 białka + szczypta soli 
• 2 nasiona kardamonu 
• 2 łyżki ksylitolu  

 (ew. cukru) 
• 1 duże mango  

+ 2 łyżki wody
• 1 łyżka żelatyny 

rozpuszczonej  
w 2 łyżkach wody

Mleko przelewamy do garnka. 
Kardamonowe nasiona otwie-
ramy i miażdżymy w moździe-
rzu, dodajemy do mleka i zago-
towujemy. 
Białka wraz ze szczyptą soli 
ubijamy. 
Mleko studzimy, dodajemy do 
niego dwa żółtka i dokładnie 
mieszamy, po chwili dodajemy 
pianę z białek i delikatnie ca-
łość mieszamy. 

Powstałą piankę przekłada-
my do małych słoiczków lub 
innych ceramicznych pojem-
niczków, wstawiamy do for-
my i dolewamy wodę, tak aby 
pianka ugotowała się w kąpieli 
wodnej. Wstawiamy miseczki 
do piekarnika i pieczemy w ką-
pieli wodnej przez 20 minut 
w 180 C. 
Mango obieramy i miąższ mik-
sujemy, dodajemy dwie łyżki 
wody i zagotowujemy, dodaje-
my żelatynę i dokładnie mie-
szamy, nie gotujemy. Lekko 
studzimy. 
Przekładamy masę mango de-
likatnie na naszą piankę, od-
stawiamy do stężenia. 
Smacznego! 

Zapraszam na delikatną mleczną piankę kardamonową z galaretką z mango. To taki malutki deser w sło-
iczku, prawie na jeden raz, na jedną łyżeczkę. Pyszny i aromatyczny, a przy tym dietetyczny. 

MLECZNA PIANKA KARDAMONOWA Z GALARETKĄ Z MANGO

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

Zapraszamy do Solarium na Woli Filipowskiej
budynek sklepu Termo-Gaz, 1 piętro

Zrelaksuj się u nas. 

Zapewniamy miłą 
atmosferę oraz 
nowe brązujące
lampy...

1 minuta = 1 złoty
Kontakt: 513 288 895

Zanim jednak usłyszeliśmy jego 
pierwszą syrenę, wszyscy stra-
żacy ochotnicy z gminy oraz 
zaproszeni goście, zgromadzili 
się na Mszy Świętej w kościele 
pw. Św. Mikołaja w Białym Ko-
ściele, której przewodniczył  ks.  
Artur Kardaś - kapelan strażac-
ki na terenie gminy. 
Następnie uroczystości prze-
niosły się na plac przed Szkołą 
Podstawową w Wielkiej Wsi, 
gdzie część oficjalna, przy 
dźwiękach Mazurka Dąbrow-
skiego granego przez Orkiestrę 
Dętą GOKiS, rozpoczęła się  
wciągnięciem na maszt flagi 
państwowej  oraz poświeceniem 
wozu strażackiego. Kolejno na-
stąpiło odznaczenie medalami 
zasłużonych strażaków.
Podniosłą dotąd atmosferę roz-
luźnił chrzest wozu bojowego. 
Okazuje się, że  Mieszko, który 
swe symboliczne imię otrzymał 
w 1050 rocznicę Chrztu Polski, 
był bardzo oporny i chrzestna 
mama - Pani Justyna Kołodziej-
czyk - po trzykroć próbując, nie 
dała rady rozbić szampana o jego 
hak. Wtedy to właśnie przydała 
się męska dłoń ojca chrzestnego 
Pana Grzegorza Janeckiego, któ-
ry celnie uderzając roztrzaskał 
butelkę, a mocno wstrząśnięty 
szampan „ochrzcił” Mieszka.
Radosny klimat świętowania 
sprzed zderzaka wozu strażackie-
go, przeniósł się na scenę, którą 
na początek w swoim programie 
artystycznym opanowały dzieci 
ze Szkoły Podstawowej w Wiel-
kiej Wsi. Nie zabrakło strażac-
kich piosenek oraz tańców, dało 
się odczuć, że już dla dziecka 
„być strażakiem” to brzmi dum-
nie. Kolejno na scenie pojawiły 
się panie z Klubu Seniora dekla-
rując, że z otwartymi ramionami 
przyjmą zięcia-strażaka. Zasko-
czyły  tym razem Wielkowsian-

ki.  Nie tylko zaprezentowały 
przebojowość na scenie, ale tak-
że „bojowość strażacką”, może 
poza białymi tenisówkami, które 
w gaszeniu ognia nie koniecznie 
się sprawdzą, natomiast w tańcu 
jak najbardziej, co z resztą moż-
na było sprawdzić na wieczornej 
zabawie.
Mnóstwo gratulacji i podzięko-
wań popłynęło dla naszych stra-
żaków w czasie uroczystych prze-
mówień. W szczególności Wójt 
Gminy Wielka Wieś Tadeusz 
Wójtowicz podkreślił znacze-
nie pracy strażaków ochotników 
w naszej gminie. Nawiązał on 
również do Święta Uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja, podkreślając 
jakie znaczenie dla wszystkich 
obywateli mają gwarantowane 
przez nią prawa. O trudnych cza-
sach w jakich owa Konstytucja 
była uchwalana, przypomniała 
młodzież ze Szkoły Podstawowej 
w Wielkiej Wsi, przenosząc nas 
w czasie do 1791 roku. Całość 
części artystycznej dopełnił uro-
czysty Polonez odtańczony przez 
uczniów szkoły.
Dziękujemy wszystkim, którzy 
włączyli się w organizację stra-
żackiego święta. W szczegól-
ności:  Pani Marcie Stochalskiej 
dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Wielkiej Wsi wraz gronem 
pedagogicznym za przygoto-
wanie artystyczne uczniów oraz 
gościnne przyjęcie w szkole, 
księdzu Arturowi Kardasiowi 
za odprawienie Mszy Świętej 
oraz poświęcenie samochodu, 
Wielkowsiankom za przygoto-
wanie słodkiego poczęstunku, 
sołtysowi Wielkiej Wsi za pre-
zent w postaci koszulek specjal-
nie dedykowanych OSP Wielka 
Wieś, Orkiestrze Dętej GOKiS 
za uświetnienie przemarszu od-
działów.

 v www.wielka-wies.pl   

OBCHODY DNIA ŚW. FLORIANA I POŚWIECENIE  
SAMOCHODU POŻARNICZEGO DLA OSP WIELKA WIEŚ

Obchody tegorocznych świąt majowych w Gminie Wielka Wieś, skupiły się głównie wokół 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielkiej Wsi, która w tym roku z okazji święta swojego patrona 
Floriana, otrzymała wyjątkowy prezent - wóz strażacki.

POMÓŻ ALANOWI!!!
W niedziele 8 maja w godz. 10.00 -15.00 w Kaszo-
wie przy tutejszej Parafii stanie mobilny punkt 
poboru krwi, gdzie odbędzie się również zbiórka 
krwi dla ucznia Alana pod nazwą POMÓŻ ALANOWI. 
Wszystkich, którzy chcą i mogą pomóc serdecznie 
zapraszamy. Prosimy wszystkie chętne osoby o 
zabranie ze sobą dowodu osobistego.
Do badania może zgłosić się każda osoba z dobrym 
stanem zdrowia, w wieku od 18 do 50 lat.
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W naszym  SPA  do sprawy zmiany naszego wyglądu podchodzimy w sposób kompleksowy – proponujemy nie tylko zabiegi, ale cały program zawierający dietę oraz 
specjalistyczne zabiegi, które nie tylko wyrzeźbią nasze ciało, ale również oczyszczą go z toksyn i sprawią, że będziemy lepiej i zdrowiej funkcjonować.

STREFA DIETETYKI I KSZTAŁTOWANIA SYLWETKI W OKNACH NATURY SPA

Porady dietetyczne

Proponujemy profesjonale doradztwo w zakresie 
zmiany nawyków żywieniowych i walki ze zbędny-
mi kilogramami. Pomożemy Ci osiągnąć wymarzoną 
sylwetkę przez specjalnie dobraną dietę, skrojoną na 
Twoje potrzeby tak, aby była TO ZMIANA STYLU 
ŻYCIA, a nie dieta. 

Specjalnie dla Ciebie przygotujemy jadłospisy
Każdy jadłospis staramy się zawsze dopasować do 
indywidualnych potrzeb każdego pacjenta. Zwraca-
my uwagę nie tylko na to, aby dieta była jak naj-
bardziej urozmaicona i odpowiadała wszystkim 
normom zdrowego żywienia, ale także była chętnie 
stosowana. Mamy pełną świadomość, że zmiana 
sposobu żywienia może okazać się skuteczna tylko 
wówczas, jeżeli wydane przez nas zalecenia będą 
realne i dopasowane do upodobań, a także stylu ży-
cia pacjenta. Dzięki ustalanym przez nas jadłospi-
som, pacjenci nigdy nie mają poczucia tego, że są na 
diecie, przez co mogą w spokoju i z przyjemnością 
realizować wytyczony plan.
Jeśli mają Państwo ochotę w sposób naturalny i bez 
efektu jo-jo zgubić zbędne kilogramy lub poradzić 

sobie z chorobami dietozależnymi  – zapraszamy na 
konsultacje. Z nami przekonają się Państwo, że prawi-
dłowo zbilansowana dieta, dostosowana do indywidu-
alnych potrzeb i upodobań każdego pacjenta może być 
nie tylko zdrowa, ale i smaczna.

Oferujemy pomoc dla:
• osób, które mają problem z nadwagą lub otyłością
• osób, które borykają się z chorobami dietozależnymi 
• wszystkich, którzy chcą zmienić swoją dotychczaso-

wą dietę i dowiedzieć się, jak prawidłowo kompono-
wać jadłospis.

Każda wizyta poprzedzona jest specjalistycznym ba-
daniem urządzeniem InBody  - jednym z najprecyzyj-
niejszych urządzeń na rynku.
Cena 3 spotkaniowej sesji - 180 zł.

Zabiegi kształtowania sylwetki:

Rapagen Body

To nasze autorskie połączenie masażu próżniowego, 
specjalnego masażu manualnego oraz wysoce skon-
centrowanych składników aktywnych zawartych 
w produktach niemieckiej firmy Klapp. Unikalna 
kompozycja Glauciny i Synephryny wywołuje bły-
skawiczny proces spalania tłuszczu i poprawę cyrku-
lacji krwi. Efektem zabiegu jest wyrównanie struktu-
ry skóry, niwelacja cellulitu i zmniejszenie obwodów. 
Po pierwszym zabiegu osiągamy już efekt wygładze-
nia i poprawy sprężystości skóry. W ciągu następnych 
zmniejszają się obwody oraz cellulit.
Proponujemy serię co najmniej 6 zabiegów w odstę-
pach maksymalnie tygodniowych lub pojedynczy za-
bieg ujędrniająco – wygładzający.
Cena 200 zł – brzuch, uda, pośladki.  
W karnecie na 6 zabiegów - cena 1000 zł.
Cena 100 zł – jedna część ciała.  
W karnecie 6 zabiegów – cena 500 zł.
Vital Slim - wyszczuplanie i przyrost mięśniowy

Vital Slim wykorzystuje prądy impulsowe małej czę-
stotliwości powodując skurcz mięśnia lub całej grupy 

mięśni. Impulsy elektryczne wysyłane przez urządze-
nie działają na mięśnie jak przy ćwiczeniach fizycz-
nych i gimnastyce, dając przy tym podobne efekty 
w znacznie krótszym czasie i bez obciążania stawów. 
Fale kierunkowe sprawiają, że włókna mięśni wyko-
nują izotoniczne ruchy, stymulowane mięśnie pobiera-
ją energię z okolicznych tkanek, spalając tym samym 
tkankę tłuszczową.

Zabiegi:
WYSZCZUPLANIE CIAŁA:

Redukcja tkanki tłuszczowej brzuch i talia:  
Cena pojedynczego zabiegu - 70 zł,  
w karnecie 10 zabiegów - cena 500 zł czas 50 min.
Redukcja tkanki tłuszczowej biodra i pośladki:  
Cena pojedynczego zabiegu - 70 zł, w karnecie 10 
zabiegów - cena 500 zł czas 50 min.
Wyszczuplanie ud: 
Cena pojedynczego zabiegu - 90 zł,  
w karnecie 10 zabiegów – cena 800 zł czas 1,5 godz.

STYMULACJA ANABOLIZMU BIAŁEK  
MIĘŚNIOWYCH, WYKSZTAŁCANIE MIĘŚNI:

Klatka piersiowa: 
Cena pojedynczego zabiegu - 90 zł, w karnecie 10 
zabiegów - cena 800 zł czas 1,5 godz. 
Brzuch: 
Cena pojedynczego zabiegu - 70 zł, w karnecie 10 
zabiegów - cena 500 zł czas 60 min.

DRENAŻ  
LIMFATYCZNY – ODTOKSYCZNIANIE:

Szczególnie polecany jako wstęp do masaży czy za-
biegów kształtujących sylwetkę.
Drenaż częściowy lub całego ciała: 
Cena - 50 zł czas 30 min.

 v Ewelina Kościelny 
Okna Natury Day SPA

ZMIEŃ STYL ŻYCIA  
Z OKNAMI NATURY SPA…

DZIEŃ BEZPŁATNYCH KONSULTACJI   
W OKNACH NATURY SPA

Zapraszamy na bezpłatne pomiary urządze-
niem InBody i konsultacje dietetyczne w Rud-
nie w dniu 10.05 a w Chrzanowie w dniu 11.05 
– prosimy o wcześniejszą rezerwacje miejsc.

Okna Natury Day SPA Rudno
Rudno 263, 32-067 Rudno, 

tel. 534 797 000
Okna Natury Day SPA Chrzanów 

ul. Głowackiego 17, 
32-500 Chrzanów, 

tel. 530 372 111

spa@oknanatury.pl
www.oknanatury.pl

Cennik i wszystkie informacje dostępne są na stronie www.oknanatury.pl

W jury zasiedli przedstawiciele 
gminnego świata muzycznego, 
w tym: Jerzy Suruło - muzyk, 
jako Przewodniczący, Anna Cy-
gal - Dyrektor Państwowej Szkoły 
Muzycznej, Grażyna Palczewska 
- muzyk, Anna Łozińska- mu-
zyk. Zgłoszono 28 uczestników, 
w tym: 15 zespołów i 13 solistów, 
ogólna liczba dzieci: 209 z  12 
placówek, takich jak: Przedszkole 
Samorządowe w Zalasiu, Przed-
szkole Samorządowe w Woli Fi-
lipowskiej, Przedszkole Samorzą-
dowe w Tenczynku, Przedszkole 
Samorządowe w Krzeszowicach, 
Przedszkole Zgromadzenia Sióstr 
Miłosierdzia w Krzeszowicach, 
Niepubliczne Przedszkole „Tuptu-
sie” w Krzeszowicach, Niepublicz-
ne Przedszkole Językowe Akade-
mia Małych Tygrysków, Zielone 
Przedszkole Nawojowej Górze, 
Szkoła Podstawowa w Sance, 
Szkoła Podstawowa w Filipo-
wicach,  Szkoła Podstawowa 
w Ostrężnicy, Szkoła Podstawowa 
w Czernej.

I. W kategorii – soliści - dzieci 
młodsze 3-4-latki - wyróżnie-
nie otrzymali:

1. Lilianna Niedziela (Przed-
szkole Zgromadzenia Sióstr 
Miłosierdzia w Krzeszowi-
cach, opiekun artystyczny: 
Małgorzata Dudek), 2. Nata-
lia Szychowska (Przedszkole 
Samorządowe w Tenczynku, 

opiekun artystyczny: Joanna 
Rymarska), 3. Antonina Litew-
ka (Przedszkole Samorządowe 
w Woli Filipowskiej, opiekun 
artystyczny: Elżbieta Żbik, 
Edyta Tworek- Gągolska)

II.  W kategorii - soliści – dzie-
ci starsze 5-latki -  wyróżnienie 
otrzymali:

1. Zofia Zawierucha (Przed-
szkole Zgromadzenia Sióstr 
Miłosierdzia w Krzeszowicach, 
opiekun artystyczny: Boże-
na Mól), 2. Alicja Laskowska 
(Przedszkole Samorządowe 
w Tenczynku, opiekun arty-
styczny: Agnieszka Ścigalska, 
Katarzyna Polak), 3. Jonathan 
Ryś-Peijen (Przedszkole Samo-
rządowe w Tenczynku, opiekun 
artystyczny: Marzena Kubin)

III. W kategorii - soliści – dzie-
ci starsze 6-latki - wyróżnienie 
otrzymali:

1. Nikola Izdebska (Szkoła 
Podstawowa w Czernej, opie-
kun artystyczny: Kamila Król)

IV. W kategorii - zespoły dzie-
cięce - dzieci młodsze 3-4-latki 
- wyróżnienie otrzymali:

1. Rozśpiewane przedszkolaki 
(Przedszkole Zgromadzenia 
Sióstr Miłosierdzia w Krzeszo-
wicach, opiekun artystyczny: s. 
Joanna Wawrzyńczyk), 2. We-
sołe nutki (Szkoła Podstawowa 

w Filipowicach, opiekun arty-
styczny: Małgorzata Kłeczek, 
Karolina Kielecka) 

V. W kategorii - zespoły dzie-
cięce - dzieci starsze 5-latki –  
wyróżnienie otrzymali:

1. Elfiki (Przedszkole Samo-
rządowe w Tenczynku, opiekun 
artystyczny: Iwona Krzanik) 

VI. W kategorii  - zespoły 
dziecięce – dzieci starsze 6-lat-
ki -  wyróżnienie otrzymali:

1. Doremisie (Przedszkole 
Samorządowe w Tenczynku, 
opiekun artystyczny: Anna 
Kochalska- Hrycaniuk, Beata 
Kapnik)

VII. W kategorii  - zespoły 
dziecięce – dzieci starsze 5-6- 
latki -  wyróżnienie otrzymali:

Ex aequo : 1. Leśne Duszki 
(Przedszkole Samorządowe 
w Tenczynku, opiekun arty-
styczny: Agnieszka Ścigalska, 
Katarzyna Polak), 1. Wie-
wiórki (Przedszkole Samorzą-
dowe w Tenczynku, opiekun 
artystyczny: Barbara Socha), 
2. Mądre Tygryski (Niepu-
bliczne Przedszkole Językowe 
Akademia Małych Tygrysków, 
opiekun artystyczny: Beata 
Wiecheć, Anita Noworyta), 3. 
Stokrotki (Przedszkole Samo-
rządowe w Tenczynku, opiekun 
artystyczny: Grażyna Mykała).

Festiwal Organizowany Był 
Pod Patronatem Burmistrza  
Gminy Krzeszowice I Prze-
wodniczącego Rady Miejskiej  
W Krzeszowicach.  Nagrody dla 
zwycięzców konkursu zostały za-
kupione ze środków przeznaczo-
nych na  ten cel przez Burmistrza 
Gminy Krzeszowice.
Kolejna edycja już za rok.

----------------------------
Niezwykłą nagrodę choć 
z opóźnieniem, za OBIECU-
JĄCY TALENT MUZYCZ-
NY, otrzymała 3 letnia Li-
lianna Niedziela z Przedszkola 
Zgromadzenia Sióstr Miłosier-
dzia w Krzeszowicach.  Nagro-
dę ufundował Radny Sejmiku 
Województwa Małopolskiego 
p. Łukasz Smółka. Choć wspa-
niały słoń wraz z dyplomem 
przeszedł dłuższą niż przewi-
dziano drogę, trafił w końcu 
w ręce laureatki, na której zro-
bił niemałe wrażenie. Orga-
nizatorki Festiwalu w imieniu 
fundatora wręczyły nagrodę 
laureatce wśród kolegów i ko-
leżanek w Przedszkolu Sióstr 
Miłosierdzia w Krzeszowicach. 
Serdeczne gratulacje.

 v Przedszkole Samorządowe 
w Tenczynku

GMINNY FESTIWAL PIOSENKI PRZEDSZKOLNEJ „ZACZAROWANA NUTKA”
W kwietniu odbył się w Przedszkolu Samorządowym w Tenczynku już IV Gminny Festiwal Piosenki Przedszkolnej „Zacza-
rowana Nutka” pt. „UŚMIECHNIĘTE PIOSENKI” . W trakcie Koncertu Laureatów, który odbył się w piątek 22 kwietnia 
przy rzeszy dzieci i rodziców wręczono laureatom nagrody, dyplomy oraz statuetki festiwalu – złote mikrofony. Wśród 
zaproszonych gości byli: Burmistrz Gminy W. Gregorczyk, Radny Powiatu J. Wnęk, Przewodniczący KE - R. Chochół, były 
Burmistrz - W. Jagiełło, Radna I. Godyń, sołtys Zalasu H. Woszczyna, Sołtys Tenczynka A. Gaj, i inni zaproszeni goście.
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Przepis art. 185 Kodeksu postepo-
wania cywilnego dookreśla proce-
durę związaną z zainicjowaniem 
próby ugodowej. Przedmiotowy 
wniosek winien być skierowany do 
Sądu Rejonowego właściwego dla 
pozwanego według zasad ogólnych 
tj. jego miejsce zamieszkania lub 
siedziby, gdy pozwaną jest osoba 
prawna. Od wniosku pobierana jest 
opłata sądowa w wysokości 40 zł. 
Treść wniosku winna odpowiadać 
ogólnym warunkom pierwszego 
pisma procesowego, a to powinna 
zawierać oznaczenie sądu i stron, 
przytoczenie twierdzeń oraz dowo-
dów na ich poparcie, podpis, wy-
mienienie załączników. Wśród ele-
mentów wskazuje się także wniosek 
o zawezwanie przeciwnika do próby 
ugodowej. Tak sporządzone pismo 
w dwóch egzemplarzach składa się 
do sądu. Następnie strony otrzy-
mują zawiadomienie o terminie 
posiedzenia. W razie niedojścia do 
ugody lub nieusprawiedliwionego 
niestawiennictwa strony sąd stwier-
dza w protokole, że do pojednania 
nie doszło, wskazując również na 
przyczynę owego stanu rzeczy.  
Przerwanie biegu przedawnienia, 
o którym mowa w art. 123 Kodeksu 
cywilnego, nie niweczy brak ugody 
czy nieobecność przeciwnika. Istot-
nym jest zaś by, czynność wniosko-
dawcy podjęta została bezpośred-
nio w celu dochodzenia ustalenia, 
zaspokojenia albo zabezpieczenia 

roszczenia. Na tle tej przesłanki 
zarysowała się niejednolita linia 
orzecznicza, a dotycząca konse-
kwencji prawnych złożenia kolej-
nego wezwania do próby ugodowej. 
Nie budzi wątpliwości, że pierwsze 
z takich inicjatyw, co do zasady 
odniesie skutek przerwania biegu 
przedawnienia, ale jak kształtuje się 
sytuacja gdy wnioskodawca składa 
np. w przeciągu 3 lata dwa wezwa-
nia do zawarcia próby ugodowej? Je-
den z przedstawicieli doktryny jest 
zdania, iż po pierwszej nieudanej 
próbie ugodowej ponowienie tej sa-
mej czynności nie przerywa już bie-
gu przedawnienia (tak prof. dr hab. 
E. Gniewek, Komentarz do KC, 
2016, wyd. 7), co znajduje potwier-
dzenie w orzecznictwie np. Sądu 
Apelacyjnego w Warszawie, z dnia 
6.06.2014 r., sygn. IACa 12/14. Jak 
już wskazywano powyżej, stanowi-
sko orzecznictwa nie jest jednolite, 
toteż znajdą się odmienne orzecze-
nia sądów, jako przykład posłużyć 
może wyrok Sądu Apelacyjnego 
w Gdańsku z dnia 12.02.2015 r, 
sygn. IACa 649/14.
Ostatnio w tej kwestii, zdanie zajął 
również Sąd Najwyższy. Publikacja 
przedmiotowego wyroku stanęła u  
podstaw konieczności przybliżenia 
Państwu owej problematyki. Sąd 
Najwyższy rozpoznając  w dniu  28 
stycznia 2015r., skargę kasacyjną 
w sprawie o sygn. III CSK 50/15, 
wydał orzeczenie tezowane w na-

stępujący sposób: „Nie ma racjonal-
nych podstaw do przyjęcia wykładni, 
że drugie (czy kolejne) zawezwanie 
do próby ugodowej nie zmierza bez-
pośrednio w celu wskazanym w art. 
123  § 1 pkt. 1 kc, a celem takiego ko-
lejnego zawezwania zawsze będzie 
jedynie przerwanie biegu przedaw-
nienia. Zawezwanie do próby ugodo-
wej jest czynnością przerywająca bieg 
przedawnienia jeżeli stanowczo nie 
ustalono, że przedsięwzięto ją bezpo-
średnio w innym celu niż wskazanym 
w art. 123 § 1 pkt. 1 Kc.”. W praktyce 
oznacza to, że kolejne zawezwanie 
do próby ugodowej może wywołać 
skutek przerwania przedawnienia, 
jeżeli stan faktyczny sprawy jest 
podstawą do przyjęcia, że czynno-
ścią tą podjęto bezpośrednio w celu 
np. zaspokojenia roszczenia. By sąd 
mógł ocenić ową kwestię konieczna 
jest analiza materiału dowodowego 
pod kątem powstania po stronie po-
woda (wcześniejszego wnioskodaw-
cy) uzasadnionego przekonania co 
do nowej możliwości polubownego 
załatwienia sprawy. Przy czym brak 
pertraktacji po pierwszej próbie nie 
przekreśla oczekiwanego skutku 
kolejnej inicjatywie.

 v Radca prawny  
Agnieszka Kulig-Gęgotek 
Kancelaria LEGIBUS CONSULTO
kancelaria@legibus-consulto.pl

ul. T. Kościuszki 45/7, 40-048 Katowice
GSM: +48 794 173 444

PORADY PRAWNE 

SPOSÓB NA PRZERWANIE BIEGU  
PRZEDAWNIENIA - NIE ZAWSZE SKUTECZNY

Zawezwanie do próby ugodowej jest jednym ze sposobów na przerwanie biegu 
przedawnienia roszczenia. Skuteczne złożenie wniosku powoduje, iż termin 
dochodzenia należności biegnie na nowo. Czy jednak podjęcie każdorazowo 
takiej czynności będzie implikowało przerwanie biegu przedawnienia? 

Radca prawny Agnieszka Kulig-Gęgotek została wyznaczona uchwałami Rady Okręgowej Izby  
Radców Prawnych w Katowicach o numerach: 1837/IX/2015, 1843/IX/2015, z dnia 12.11.2015 r.,  

do udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w miejscowościach: Jaworzno oraz Chrzanów.

Instytucja poświadczenia dziedzi-
czenia jest to czynność notarialna, 
która pozwala na stwierdzenie naby-
cia spadku w inny sposób niż przez 
przeprowadzenie sprawy sądowej. 
W tym trybie można stwierdzić 
dziedziczenie ustawowe, jak i testa-
mentowe (z wyjątkiem testamentów 
szczególnych np. wyrażonego przez 
spadkodawcę ustnie w obecności co 
najmniej trzech świadków w związ-
ku z obawą rychłej śmierci). Istota 
takiego poświadczenia sprowadza 
się do tego, że po zarejestrowaniu 
w specjalnym systemie (rejestrze) akt 
poświadczający dziedziczenie ma ta-
kie same skutki jak prawomocne po-
stanowienie sądowe o stwierdzeniu 
nabycia spadku, co wynika z art.95j 
Prawo o notariacie (Dz. U. z 2008 
roku nr 189, poz. 1158 z późn. zm.).
Zanim notariusz sporządzi akt 
poświadczenia dziedziczenia, ma 
on obowiązek spisać protokół dzie-
dziczenia przy udziale wszystkich 
osób, które mogą wchodzić w ra-
chubę jako spadkobiercy ustawowi 
i testamentowi. Warto dodać, że 
notariusz może sporządzić akt po-
świadczenia dziedziczenia także 
wtedy, gdy jeden ze spadkobierców 
powołanych do dziedziczenia nie 
żyje, co potwierdził Sąd Najwyższy 
w uchwale z dnia 17 listopada 2009 
roku sygn. akt III CZP 89/09. 
W dalszej kolejności poucza osoby 
biorące udział w spisywaniu pro-
tokołu o obowiązku ujawnienia 
wszelkich okoliczności objętych 
treścią protokołu oraz o odpo-
wiedzialności karnej za złożenie 

fałszywych oświadczeń. W pro-
tokole dziedziczenia zamieszcza 
się m.in. zgodne żądanie po-
świadczenia dziedziczenia zło-
żone przez osoby biorące udział 
w spisywaniu protokołu, oświad-
czenia o znanych testamentach 
spadkodawcy lub braku takich 
testamentów, oświadczenia, że 
w odniesieniu do spadku nie zo-
stało uprzednio wydane posta-
nowienie sądowe o stwierdzeniu 
nabycia spadku i że nie toczy się 
takie postępowanie.
Spadkobiercy muszą złożyć 
oświadczenie o tym, czy w skład 
spadku wchodzi gospodarstwo 
rolne i kto ze spadkobierców usta-
wowych odpowiada warunkom 
przewidzianym do jego dziedzi-
czenia. Składają też oświadczenie 
co do tego, czy już wcześniej były 
składane oświadczenia o przyjęciu 
spadku lub odrzuceniu spadku, 
czy zostało wydane orzeczenie 
dotyczące niezgodności dziedzi-
czenia oraz czy były zawierane 
umowy z przyszłym spadkodawcą 
co do dziedziczenia po nim.
Niezwłocznie po sporządzeniu aktu 
poświadczenia dziedziczenia nota-
riusz dokonuje jego wpisu do tele-
informatycznego rejestru aktów po-
świadczenia dziedziczenia. Stanowi 
o tym art. 95h Prawa o notariacie 
(Dz.U. z 2014 roku poz.164 z późn. 
zm.). Od 8 września 2016 roku wpis 
ten będzie następował do specjalnie 
utworzonego Rejestru Spadkowego. 
Oczywiście spadkobiercy muszą do-
starczyć notariuszowi dokumenty, 

które zostaną dołączone do proto-
kołu dziedziczenia. Są to: odpis aktu 
zgonu spadkodawcy, odpisy aktów 
stanu cywilnego spadkobierców 
ustawowych oraz inne dokumenty 
mające wpływ na ustalenie praw do 
spadku, np. testament. 
Maksymalna taksa notarialna, któ-
rą może pobrać notariusz za spo-
rządzenie protokołu dziedziczenia, 
wynosi 50 zł netto, za sporządzenie 
aktu dziedziczenia ustawowego lub 
testamentowego – 100 zł netto. 
Zaletą tej formy poświadczenia praw 
do spadku jest przede wszystkim 
możliwość znacznie szybszego uzy-
skania dokumentu pozwalającego 
legitymować się prawem do spadku. 
Należy pamiętać, że w wyjątko-
wych sytuacjach może dojść do 
uchylenia już zarejestrowanego 
aktu poświadczającego dziedzicze-
nie. Może to zrobić sąd, gdy w od-
niesieniu do tego samego spadku 
zostało wydane postanowienie 
o stwierdzeniu nabycia spadku. 
Właściwym w sprawie jest sąd 
spadku, a więc sąd rejonowy wła-
ściwy dla miejsca ostatniego stałego 
zamieszkania spadkodawcy. Nato-
miast w przypadku zarejestrowania 
dwóch lub więcej aktów poświad-
czenia dziedziczenia w odniesieniu 
do tego samego spadku, sąd spadku 
na wniosek zainteresowanego uchy-
la wszystkie akty poświadczenia 
dziedziczenia i wydaje postanowie-
nie o stwierdzeniu nabycia spadku.

 v Rafał Czeladzki
email: RCzeladzki@gmail.com

PORADY PRAWNE 

AKT POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA
Instytucja poświadczenia dziedziczenia została wprowadzona do 
polskiego porządku prawnego przez ustawę z 24.08.2007 o zmianie 
ustawy – Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 
181 poz. 1287) i weszła w życie z dniem 02.10.2008 roku.

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

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

Nie wypalaj traw!
Zagrożenie dla ludzi i przyrody, utrata dopłat 
bezpośrednich przez rolników oraz angażowanie sił 
straży pożarnej, której pomoc może być potrzebna 
w innych sytuacjach – to główne niebezpieczeństwa 
wynikające z wypalania traw.
Wysuszone trawy palą się bardzo szybko, wystarc-
zy zmiana kierunku wiatru, żeby pożar wymknął się 
spod kontroli i przeniósł na zabudowania. Co roku w 
pożarach wywołanych wypalaniem traw giną ludzie.
Dlatego przypominamy, że wypalanie traw to głupota 
i przestępstwo!
Ustawa o ochronie przyrody i ustawa o lasach zabrania wypalania traw na 
łąkach, pozostałości roślinnych na nieużytkach, skarpach kolejowych i rowach 
przydrożnych. Sprawcy podpalenia grozi grzywna do 5 tys. zł, a w przypadku 
spowodowania pożaru stanowiącego zagrożenie dla życia, zdrowia czy mienia, 
od roku do 10 lat więzienia.

 v źródło: www.wielka-wies.pl
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DOMY / MIESZKANIA NA SPRZEDAŻ
1. Dom ok. 100 m kw. z przeznaczeniem do remontu w Jerzmanowicach, działka 10 a. W 

domu wszystkie media. Cena: 205 tys. PLN.
2. Komfortowy dom 308 m kw. w Gminie Krzeszowice, działka 30 a. Cena: 1,8 mln PLN.
3. 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

4. Dom ok. 100 m kw. w Zalasie gm. Krzeszowice do częściowego remontu, działka 12 a.  
Cena: 175 tys. PLN.

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

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

Cena: 285 tys. PLN.
9. Budowa domu w Krzeszowicach, 126 m kw. plus garaż, na działce 8 a.  

Cena 185 tys. PLN.
10. Komfortowe mieszkanie dwupokojowe o pow. 55 m kw. w Krzeszowicach.  

Cena: 260 tys. PLN.
11. Dom w Czułowie., 150 m kw.,  działka 15 arów. Cena:  540 tys. PLN.
12. Dom do remontu (można zamieszkać), w Jerzmanowicach pow. 80-90 m kw. plus 

budynek gospodarczy, działka 5 a. Nowa cena: 145 tys. PLN.
13. 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.

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

15. Komfortowe mieszkanie o pow. 55 m kw w Krzeszowicach. Cena: 260 tys. PLN
16. Kamienica w centrum Olkusza. Na dole dwa lokale użytkowe, na górze – powierzchnia 

mieszkalna. Cena: 660 tys. PLN.

DZIAŁKI NA SPRZEDAŻ
17. 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.

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

19. Działka budowlana 26 a w Krzeszowicach. Cena: 210 tys. PLN.
20. Działka budowlana 48 a w Krzeszowicach 48 a. Cena: 230 tys. PLN.
21. 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.

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

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

okolicy działki znajduje się las (300m). Cena: 169 tys. PLN.
34. 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.

35. 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.

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

37. Widokowa działka budowlana 7 a w Miękini, gm. Krzeszowice. Cena: 69,5 tys. PLN.
38. Działka budowlana 10 a w Woli Filipowskiej gm. Krzeszowice. Umowa na wyłączność. 

Cena: 84 tys. PLN.
39. 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).

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

mniejszej działki). Cena: 342 tys. PLN.
42. Widokowa działka budowlana 10 a w Zelkowie. Cena: 193 tys. PLN.
43. Działka budowlana  10 a w Burowie, 3 km od Zabierzowie, 2 km od Balic.  

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

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

46. Działka budowlana 12 a w Więckowicach. Cena: 264 tys. PLN.

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

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

Nowa cena: 120 tys. PLN.
53. 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. 

54. Działka budowlana 11 a w Jeziorzanach. Cena: 107 tys. PLN.
55. Widokowa działka budowlana 19 a w Mnikowie. Cena: 190 tys. PLN
56. Trzy działki budowlane, po 10 a każda, położone między miejscowościami Liszki i 

Piekary. Cena każdej z działek: 130 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 12-15 a w Cholerzynie (do wydzielenia z większej działki w 
drugiej linii zabudowy). W studium planu zagospodarowania przestrzennego 
działka ujęta jako MU1 - budownictwo jednorodzinne i usługi. W 2009 zostało 
wydane na działce pozwolenie na budowę domu jednorodzinnego 169 m kw. pow. 
użytkowej. Projekt domu do przekazania wedle życzenia kupującego. Cena: 13 tys. 
PLN/1 ar. Umowa na wyłączność.

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

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

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

63. Działka budowlana 10 w Cholerzynie gm. Liszki. Cena: 167 tys. PLN.
64. Widokowa działka budowlana 23 a w Nieporazie (gm. Alwernia). Cena: 88 tys. PLN.
65. 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 12-15 a w Cholerzynie (do wydzielenia z większej działki w 
drugiej linii zabudowy). W studium planu zagospodarowania przestrzennego 
działka ujęta jako MU1 - budownictwo jednorodzinne i usługi. W 2009 zostało 
wydane na działce pozwolenie na budowę domu jednorodzinnego 169 m kw. 
pow. użytkowej. Projekt domu do przekazania wedle życzenia kupującego. 
Cena: 13 tys. PLN/1 ar. Umowa na wyłączność.

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

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

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

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

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

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

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

82. Działka usługowo - budowlana, 7,5 a. w Kochanowie gm. Zabierzów (M1U).  

Cena: 158 tys. PLN.

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

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

85. 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.

86. 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 
87. 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
88. Pokój w domu w Rudawie, umeblowany. Wspólna łazienka i kuchnia. W cenie zawarte 

są media oraz ogrzewanie. Kaucja w wysokości jednomiesięcznego czynszu. Cena: 750 
PLN/m-c

89. Dwie kondygnacje w domu ok. 120 m kw.: parter i I piętro w domu trzykondygna-
cyjnym w Bęble gm. Wielka Wieś.  Duża, ogrodzona działka, garaż. Cena: 2000 
PLN/m-c + media wg zużycia oraz składka na węgiel - zasilanie ogrzewania w 
okresie grzewczym. Kaucja zwrotna w wysokości jednomiesięcznego czynszu.

90. Góra domu z osobnym wejściem w Szczyglicach k. Balic, ok. 80 m kw.  Kaucja zwrotna w 
wysokości jednomiesięcznego czynszu. Cena z mediami  - 2000 PLN/m-c do negocjacji

DLA PRACOWNIKÓW
91. Parter domu wolnostojącego ok. 70 m kw., w Siedlcu k/Krzeszowic dla maksymalnie 5 

pracowników. Miejsca parkingowe. Cena do uzgodnienia. Kaucja w wysokości 1500 PLN.
92. 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).

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

94. Dom dla pracowników w Kryspinowie, 200 m kw., 5 pokoi. Cena 2000 PLN/m-c. Dostępny 
od 1 czerwca.

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

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

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

 
LOKALE DO WYNAJĘCIA

98. 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.

99. 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.

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

101. 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/m-c plus media.

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

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

 

DO ZAMIANY
104. 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 działek budowlanych do 20 a - 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 13,5 a  
w Zagaciu gm. Czernichów. 

Położona jest przy drodze utwardzonej, gmin-
nej. W 2013 została wydana WZ na większą 
działkę przed podziałem. W studium planu 
zagospodarowania, który zostanie uchwalony 
jeszcze w 2016 r, działka widnieje jako MNU, czyli 
budownictwo jednorodzinne i usługi.

Cena: 84 tys. PLN. 

Komfortowe mieszkanie  
dwupokojowe o pow. 55 m kw.  

w Krzeszowicach. 
Duży salon z aneksem kuchennym, sypialnia z 
balkonem, łazienka, przedpokój. Do mieszkania 
przynależy komórka oraz garaż pod powierzch-
niami mieszkalnymi. Kuchnia w zabudowie z 
pełnym wyposażeniem. 

Cena: 260 tys. PLN.

DO SPRZEDANIADO SPRZEDANIA

Wyjątkowa posesja położona  
w szczególnym miejscu, na terenie  

Gminy Krzeszowice
Dom o pow. 308 m kw składa się z dwóch 
niezależnych części i usytuowany jest 
na w pełni zagospodarowanej, 30 a 
widokowej działce.

Cena: 1,8 mln PLN.   

Widokowa działka budowlana w 
Woli Filipowskiej gm. Krzeszowice.

Powierzchnia 11,5 a. Media: gaz, kanalizacja, woda, 
prąd na działce sąsiedniej. Dojazd drogą asfaltową 
+ wewnętrzną utwardzoną (udział). W pobliżu 
przystanek autobusowy MPK oraz BUS. Piękne, 
zaciszne miejsce.

Cena: 84 tys. PLN. 

DO SPRZEDANIA

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 ogrzewaniem - 2000 PLN/m-c.

DO WYNAJĘCIA
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WYDARZENIA KULTURALNE, IMPREZY, SPOTKANIA

CHRZANÓW

ZABIERZÓW

KRZESZOWICE

LISZKI

WIELKA WIEŚ

TRZEBINIA

Kino "Sokół" w Trzebini zaprasza
PREMIEROWO: „#WSZYSTKOGRA” 

• 06.05, 08.05, 13.05,  – 17:00, 19:00 • 07.05  – 18:00, 20:00 • 
• 10.05, 11.05, 14.05, 15.05  – 16:00, 18:00 • 12.05  – 18:00 • 17.05  – 19:30 • 18.05  – 17:00 •

czas trwania: 90 min., romans/muz., Polska

„RATCHET I CLANK” (DUBBING PL)
• 05.05 - 2D 17:00 • 06.05 - 3D 15:00 • 07.05 - 2D 16:00 • 08.05 - 2D 15:00 •

czas trwania: 90 min., animowany/komedia, USA

„CLOVERFIELD LANE 10” (NAPISY PL)
• 05.05 - 19:00 • 06.05 - 21:00 • 10.05, 11.05, 12.05,  - 20:00 •

czas trwania: 105 min., thriller/sf/dramat, USA

„PO TAMTEJ STRONIE DRZWI” (NAPISY PL)
• 13.05,  – 21:00 • 14.05, 15.05  – 20:00 • 17.05  – 17:00 • 18.05  – 19:30 •

czas trwania: 90 min., horror, USA

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

Kino "Sztuka" w Chrzanowie zaprasza
„#WSZYSTKOGRA” PREMIERA

• 06-12.05  godz. 17.45, 20.00 • 13-19.05  godz. 20.00
reżyseria: Agnieszka Glińska; czas trwania: 90 min.; gatunek: musical; prod. Polska, 12 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)

„DZIELNY KOGUT MANIEK” PREMIERA 2D [DUBBING PL]
• 06.05  godz. 15.45 • 08.05  godz. 13.45, 15.45 • 09-12.05  godz. 15.45 •

• 13.05  godz. 16.00 • 15-19.05  godz. 16.00 •
reżyseria: Gabriel Riva Palacio Alatriste; czas trwania: 98 min.; gatunek: animacja; prod. Meksyk, b/o

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

„HARDCORE HENRY”
• 13.05  godz. 18.00 • 15-19.05  godz. 18.00 •

reżyseria: Ilya Naishuller; czas trwania: 96 min.; gatunek: akcja/sci-fi; prod. Rosja/USA, 15 lat
Cena biletu: Poniedziałek: norm. 15,00 zł, ulg. 13,00 zł.; Wtorek - Czwartek: norm. 13,00 zł

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

PRZEGLĄD ZESPOŁÓW MUZYCZNYCH KLANG
Przegląd zespołów muzycznych KLANG już 7 maja 2016 w chrzanowskim klubie Stara Kotłownia. Wstęp wolny.

OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE POLSKIEJ  
PIOSENKI DZIECIĘCEJ PT. ROZŚPIEWANA CIUCHCIA.

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie zaprasza solistów, duety oraz dziecięce zespoły 
wokalne w wieku do 13 lat do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Polskiej Piosenki Dziecięcej pt. 
ROZŚPIEWANA CIUCHCIA. 4 czerwca 2015 godz. 15.00, estrada na rynku w Chrzanowie. Szczegóły:  
www.moksir.chrzanow.pl

1 RODZINNY BIEG O PUCHAR DYREKTORA MOKSIR CHRZANÓW
Serdecznie zapraszamy na 1 Rodzinny Bieg o Puchar Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i 
Rekreacji w Chrzanowie. 4 czerwca 2016 - start godz. 9.00 - leśniczówka w Kroczymiechu.

TYDZIEŃ BIBLIOTEK  2016 – TO JUŻ 8 EDYCJA W GMINIE WIELKA WIEŚ!
W dniach 8-15 maja 2016 r. odbędzie się kolejna  edycja ogólnopolskiego 
programu Tydzień Bibliotek. Jego głównym celem jest podkreślanie roli czytania 
i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększenie prestiżu zawodu 
bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa. 
Tegoroczne hasło Tygodnia Bibliotek 2016 brzmi „Biblioteka inspiruje”.

9 maja  2016 r.  godz. 9.30 Biblioteka główna
„Lekcja na cztery łapy” – spotkanie edukacyjne z udziałem psa rasy labrador 
o imieniu Goran, podczas którego dzieci zdobywają wiedzę o psach.  W czasie 
zajęć uczniowie uczą się odpowiednich kontaktów z nieznajomymi psami oraz 
przyjmowania postaw wobec psów groźnych, które mogą napotkać na swej 
drodze. Zajęcia zostaną przeprowadzone przez eksperta  - Jerzego Herma 
ze  Szkoły Psiej Tresury psieEgo z Wieprza. W trakcie spotkania ekspozycja 
książek o psich bohaterach literackich i książek popularnonaukowych o psach 
dostępnych w bibliotece.

10 maja 2016 r. w godz. od 10.00 do 17.00 Biblioteka główna 
Warsztaty z Bricks 4 Kidz - zajęcia adresowane do dzieci w wieku od 7 do 12 lat w trakcie których poprzez 
zabawę i budowanie modeli z klocków Lego poznają świat nauki, architektury, kosmosu, zwierząt, sportu 
itp. Do godziny 15.30 zajęcia adresowane do uczniów ze szkół z terenu gminy. 
Przewidujemy również  zajęcia otwarte dla dwóch grup, które będą organizowane w godz. 15.30-17.30. 
Liczba miejsc ograniczona.  Zgłoszeń dzieci w wieku od 7 do 12 lat należy dokonywać telefonicznie 12 
419-16-87 lub za pośrednictwem e-maila biblioteka@wielka-wies.pl do 4 maja 2016 r.

11 maja 2016 r. godz. 18.00 Biblioteka główna
Spotkanie z Anną Kamińską dziennikarką i autorką książki biograficznej „Opowieść o niezwyczajnym życiu 
Simony Kossak”. Spotkanie realizowane jest w ramach Dyskusyjnych Klubów Książki przy współpracy z 
Instytutem Książki. Finansowane ze środków Instytutu Książki. Spotkanie jest otwarte i adresowana dla 
dorosłych. Zapraszamy wszystkich chętnych.

12 maja 2016 r. w godz. od 10.00 do 13.00 Biblioteka główna 
„Odkryj świat magicznej skrzynki”. Warsztaty Kamishibai dla dzieci. Warsztaty mają na celu promowanie 
idei umożliwienia wykorzystania w pełni wszystkich twórczych możliwości „magicznej skrzynki” oraz 
promocję nowej, niestandardowej oferty książkowej dostępnej dla czytelników. 
- godz. 10.00 zajęcia poprowadzi  Wójt Gminy Wielka Wieś Tadeusz Wójtowicz.
- godz. 11.00 zajęcia poprowadzi Tomasz Buszewski – dziennikarz Radia Kraków 
- godz.  12.00 zajęcia poprowadzi Joanna Patej – dyrektor biblioteki  

13 maja 2016 r. godz. 10.00  Sala Obrad Rady Gminy 
Warsztaty z zakresu odnawialnych źródeł energii dla dzieci  prowadzone przez Fundację Wspierania 
Inicjatyw Ekologicznych przy współpracy z  Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie.

13 maja 2016 r. godz. 17.00 Księgarnia Matras w Modlniczce
„Świat gier planszowych” – spotkanie dla młodzieży przeprowadzone przez wydawnictwo Granna we 
współpracy z księgarnią Matras.

Dodatkowo:  Po raz ósmy wyłonieni zostaną  „Super Czytacze 2015” biblioteki..

WIOSENNE PORZĄDKI W SZAFACH W MŁYNIE W ZABIERZOWIE
8 maja od 11.00 do 13.00.- Przyjdź, ZABIERZ ciuch, zrób sobie zabawkę, ZABIERZ ją do domu. To będą 
dwie godziny w trakcie których, możesz nauczyć dzieci jak zrobić własne zabawki, rozwijać kreatywność u 
dzieci, nauczyć się jak zorganizować dzieciom zabawę na długie godziny. EKO-zabawki to dobra zabawa i 
oszczędność pieniędzy. Gwarantujemy świetną atmosferę, dobrą kawę i pyszne ciacho. Coś dla każdego!!!



11Informacje, Reklamymałopolski

Wydawca:  
"Gwarek" Media & Nieruchomości  

Sylwia Mossakowska
Adres redakcji:  

32-300 Olkusz, ul. Przemysłowa 14 
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"Gwarek Małopolski" jest kolportowany na obszarze gmin: Jerzmanowice-Przeginia, Krzeszowice, Liszki, Wielka Wieś i Zabierzów. W miejscowościach: Czubrowice, Gotkowice, Jerzmanowice, Łazy, Na 
Księżym Polu, Pod Skałą, Przeginia, Racławice, Sąspów, Szklary (Gmina Jerzmanowice-Przeginia), Czerna, Dębnik, Dubie, Filipowice, Frywałd, Krzeszowice, Miękinia, Nowa Góra, Nowa Góra – Łany, 
Nawojowa Góra, Ostrężnica, Paczółtowice, Rudno, Sanka, Siedlec, Tenczynek, Wola Filipowska, Zalas, Żary (Gmina Krzeszowice), Baczyn, Budzyń, Cholerzyn, Chrosna, Czułów, Jeziorzany, Kaszów, Kry-
spinów, Liszki, Mników, Morawica, Piekary, Rączna, Ściejowice (Gmina Liszki), Bębło, Będkowice, Biały Kościół, Czajowice, Giebułtów, Modlnica, Modlniczka, Prądnik Korzkiewski, Szyce, Tomaszowice, 
Wielka Wieś, Wierzchowie (Gmina Wielka Wieś), Aleksandrowice, Balice, Bolechowice, Brzezie, Brzezinka, Brzoskwinia, Burów, Karniowice, Kleszczów, Kobylany, Kochanów, Młynka, Niegoszowice, 
Nielepice, Pisary, Radwanowice, Rudawa, Rząska, Szczyglice, Ujazd, Więckowice, Zabierzów, Zelków (Gmina Zabierzów) - w instytucjach użyteczności publicznej, firmach oraz sklepach.
"Gwarek Małopolski" współpracuje z "Gwarkiem Olkuskim", bezpłatnym dwutygodnikiem informacyjno-reklamowym, kolportowanym w Powiecie Olkuskim na obszarze miast i gmin: Bukowno, Bolesław, 
Klucze, Olkusz, Trzyciąż i Wolbrom.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń. Redakcja nie zawsze zgadza się z poglądami wyrażanymi na łamach "Gwarka Małopolskiego". Redakcja odmówi opublikowania 
ogłoszeń lub reklam sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego (dobrymi obyczajami).  Redakcja zastrzega sobie prawo odmówienia zamieszczenia ogłoszenia lub reklamy, jeżeli 
ich treść lub forma są sprzeczne z linią programową lub charakterem tytułu. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania tekstów oraz zmian ich tytułów. Opracowanie graficzne ogłoszeń jest własnością 
Wydawcy i nie może być powielane oraz wykorzystywane w całości lub w części bez jego zgody.

Nowoczesne rozwiązania protetyczne
Leczenie kanałowe

Bezbolesne usuwanie zębów
Stomatologia dziecięca

Materiały najwyższej jakości
RVG/RTG

www.stomatolog-krzeszowice.pl

ul. Daszyńskiego 4,
Krzeszowice (koło rynku)

tel. 519 440 519

PIESKI SZUKAJĄ DOMU

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

„Zanim zasnę... podaruj mi trochę siebie... nim zamknę oczy... 
Zanim zasnę chciałbym poczuć, jak pachnie dom.

Jak pachnie miłość i troska...
Zanim zasnę, chciałbym wiedzieć, że żyłem naprawdę!”

Fundacja Człowiek Dla Zwierząt poszukuje odpo-
wiedzialnych osób, które podarowałyby ciepły kąt 
i odrobinę miłości starszemu psiakowi o imieniu 
Bingo. Bingo ma ok. 10 lat, jest zdrowym, radosnym, 
bardzo przyjaznym psem średniej wielkości. Uwiel-
bia kontakt z człowiekiem i spacery. Jest bardzo 
przyjacielski w stosunku do innych psów. Byłby 
cudownym przyjacielem dla starszych osób, ale też 
dla rodziny z dziećmi. Psiak jest odpchlony, odroba-
czony, zaszczepiony, wykastrowany i zaczipowany.
Warunkiem adopcji jest podpisanie umowy adopcyjnej. 

Kontakt: 534 884 174

Gary to młodziutki, ok. 1,5 roczny psiak średniej 
wielkości. Waży ok. 15 kg i jest dość szczupły, bo 
nie ma czasu na jedzenie. Jest ciągle czymś zajęty 
i zaabsorbowany. To bardzo energiczny, wesoły, 
ruchliwy psiak. Byłby świetnym kompanem dla 
kogoś, kto lubi biegać lub jeździć na rowerze. 
Gary nie może mieszkać z innymi psami.
Gary ma komplet szczepień, jest wykastrowany 
i zaczipowany.
Psiak jest pod opieką Fundacji Człowiek Dla 
Zwierząt. Warunkiem adopcji jest podpisanie 
umowy adopcyjnej. 

Kontakt: 534 884 174

Młodziutka, maleńka, nieśmiała... ale jak trzeba 
obszczekać obcego, to należy jej się zawsze pierw-
szeństwo. Nie widać, a słychać, bo ileż ona waży? 
8 kg... Bardzo delikatna, wrażliwa, niepewna, ale 
tylko w sytuacjach dla siebie nieznanych. Bardzo 
ładna sunieczka o aksamitnej, jasnobrązowej sierści. 
Długość tułowia i łapek świadczą o kilkuprocentowej 
domieszce jamniczej krwi. Dobry domek, ciepła ręka 
własnej Pani lub Pana to coś, czego Gucia potrzebuje 
w tej chwili najbardziej.
Warunkiem adopcji jest podpisanie umowy adop-
cyjnej.
Suczka jest odpchlona, odrobaczona, zaszczepiona, 
wysterylizowana i zaczipowana.

Kontakt: 783 553 197

BINGO 
GARY

GUCIA

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

Mieszkańcy gmin Wielka Wieś i Zabierzów są zwolnieni z opłaty startowej. Zawodnik otrzymuje: nu-
mer startowy, bon żywnościowy na ciepły posiłek, napój oraz dyplom uczestnictwa. Tempo poruszania 
się po trasie będzie uzależnione od możliwości uczestników. Będzie wyznaczone kilka tras o różnej skali 
trudności. Trasa łatwiejsza będzie możliwa do przebycia dla osób w każdym wieku i stopniu zaawanso-
wania, nawet dla małych dzieci.
Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą familiadę otrzymają pamiątkowe dyplomy, zostaną ugoszczeni 
ciepłym posiłkiem a także wezmą udział w konkursie z nagrodami ufundowanymi przez sponsorów. 
Najliczniejsza rodzina otrzyma puchar.
•	 Start godz. 11.00. Planowany przyjazd ostatniego zawodnika około godz. 13.30.
•	 Wręczanie nagród i konkursy w godzinach 13.30 – 15.00.

Biuro organizacyjne: 
Zabierzów ul. Kolejowa 38, tel. 012/285-23-75, 012/283-96-72, 

mail: biuro@jig.krakow.pl, biuro@juramotosport.pl ,www.imprezyjurajskie.pl . 
Zgłoszenia drogą mailową można dokonać podając imiona i nazwiska osób startujących, dokładne daty 
urodzenia oraz adres zamieszkania (dane tylko i wyłącznie do wiadomości Klubu) do dnia 6 maja br.
Biuro w dniu imprezy zlokalizowane będzie w Gospodarstwie Rybackim w Dolinie Będkowskiej,  
czynne będzie od godziny 9.00 do godziny 10.30.
Podczas Familiady odbędzie się promocja nowych map turystycznych Gminy Zabierzów oraz konkursy 
dla najmłodszych uczestników Familiady – na stoisku reklamowym Urzędu Gminy Zabierzów.
Serdecznie zapraszamy do udziału w imprezie!

VII RODZINNA ROWEROWA FAMILIADA
7 MAJA 2016 R. (SOBOTA) GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE - DOLINA BĘDKOWSKA 

amiliada jest imprezą rekreacyjno-sportową o charakterze rodzinnego rajdu rowerowego, organizowaną przez KKS „Jura 
Moto Sport”. Nie obowiązują na niej limity czasowe pokonania trasy jak i limity wiekowe uczestników. Do udziału w niej 
zapraszamy całe rodziny. Opłaty startowe wynoszą: 5 zł od osoby lub 10 zł od rodziny bez względu na liczbę osób.

Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach Galeria w Pałacu Vauxhall zaprasza na wystawę malarstwa
ANDRZEJA  KACPERKA • PAWŁA  KOTOWICZA • JANA  WOŁKA • ALEKSANDRA  ŻYWIECKIEGO

4 PEJZAŻE
6 MAJA, PIĄTEK, GODZ. 19.00

Grupę 4 Pejzaże założyli w lipcu 2012 roku Andrzej Kacperek, Paweł Kotowicz,Jan Wołek, Aleksander Żywiecki – artyści malarze 
o podobnych założeniach artystycznych i charakterze twórczości, osadzonej w nurcie realistycznego malarstwa pejzażowego. 
Artyści, na przekór obowiązującym modom, pragną zaznaczyć i podkreślić obecność tradycyjnego nurtu malarstwa 
pejzażowego jako formy wypowiedzi równoprawnej ze współczesnymi tendencjami
w sztuce. Powrót do tradycyjnych wartości estetycznych, do platońskiej koncepcji piękna i misji sztuki, której wytwory powinny 
sprawiać widzowi szczęście i rozkoszowanie się pięknem świata – tak rozumieją swoje artystyczne powołanie.
Zapraszamy Państwa na wystawę pejzażu polskiego – pejzażu klasycznego, wydobywającego piękno i uroki naszej ziemi – 
malowanego przez współczesnych mistrzów tego gatunku.

Wernisaż uświetni występ: Patrycji i Anny Klimczak którym akompaniować będzie Grzegorz Klimczak
Wystawa czynna do 5 czerwca 2016 

PATRONAT HONOROWY: Burmistrz Gminy Krzeszowice
www.krzeszowice.pl
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droga na Kaszów droga na KrakówNOWA SIEDZIBA! 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 

Już otwarte od 1 kwietnia 2016 r.!

Usługi geologiczne i inżynierskie

Wykonujemy usługi:
• geotechniczne,
• geologiczno - inżynierskie,
• hydrogeologiczne,
• wiercenia świdrem spiralnym, pełnordzeniowe,
• obsługa budowy.

tel. 691 669 824 • biuro@geoprofil.com • www.geoprofil.com


