
Obszar gmin: Jerzmanowice-Przeginia, Krzeszowice, Liszki, Wielka Wieś, Zabierzów

 7 MAJA 2015
    Nr 09/2015 (078)
    ISSN 2392-2052

  wersja online gazety:  
www.gwarek-malopolski.pl 
      redakcja@gwarek-malopolski.pl
      reklama@gwarek-malopolski.pl

  tel. 696 595 118 
          796 351 499

CZYTAJ NA STRONIE 9

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.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
• Sprzedaż skuterów nowych i używanych z gwarancją
• Możliwość zostawienia starego lub uszkodzonego skutera w rozliczeniu

JERZMANOWICE 128B, Tel. 513 410 697

CZYNNE
PON. – SOB.

800 – 2200

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

• SPRZEDAŻ • SKUP • 
tel. 662 660 373

W tym roku mnogość kandyda-
tów na najwyższy urząd w Pań-
stwie może nieco deprymować 
wyborców.  Obok znanych twa-
rzy występują zupełnie obce 
osoby, dotąd nie udzielające się 
medialnie, są też kandydatury 
znane z raczej innej działalności 
niż polityczna. Wśród progra-

mów delikatne obietnice nic kon-
kretnego nie wnoszące w nasze 
codzienne życie, jak i zupełnie 
kontrowersyjne i oderwane od 
polskiej rzeczywistości. Takiej 
dziwnej i nieco egzotycznej mie-
szaniny stylów i postaci dawno 
już nie oglądaliśmy na naszej 
scenie politycznej.

FELIETON

10 MAJA 
WYBORY PREZYDENCKIE

Jeszcze kilka dni i znów staniemy przed trudnym wybo-
rem – komu zaufać tym razem, na kogo oddać swój 
cenny, demokratyczny głos. Wybory prezydenckie, 
parlamentarne czy samorządowe, czy inne związane 
w jakiś sposób z wyborem naszych przedstawicieli 
sprawujących w Polsce władze zawsze są okupione 
ciężkim dylematem: czy zagłosować zgodnie z własnym 
sumieniem, czy też poprzeć tego kto ma największe 
szanse na wygraną.

ciąg dalszy na str. 2
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Mamy jedenastu kandydatów:

Grzegorz Braun, reżyser, twór-
ca filmów dokumentalnych, de-
klarujący się jako bezpartyjny, 
opowiadający się między innymi 
za karą śmierci, prawem do posia-
dania broni, obniżeniem podat-
ków, o poglądach zbliżonych do 
nacjonalistycznych. O kandydacie 
można przeczytać na jego stronie:  
http://grzegorzbraun2015.h2.pl.  

Andrzej Duda, kandydat Prawa 
i Sprawiedliwości, prawnik z wy-
kształcenia, jego poglądy są dość 
szeroko komentowane w ogólno-
polskich mediach, jego program 
wyborczy dostępny na stronie:  
http://andrzejduda.pl. 

Adam Jarubas z Polskiego Stron-
nictwa Ludowego, znany z zami-
łowania do muzyki. Opowiada się 
między innymi za wzmocnieniem 
armii, walką z kryzysem demo-
graficznym, modernizacją służby 
zdrowia, niskimi podatkami, wię-
cej o jego programie wyborczym 
na stronie: http://jarubas.pl. 

Bronisław Komorowski, popie-
rany przez Platformę Obywatel-
ską, obecny Prezydent Polski, któ-
rego program, podobnie jak Pana 
Dudy jest szeroko komentowany 
w ogólnopolskich mediach, prze-
czytacie o nim na stronie: http://
popieramkomorowskiego.pl. 

Janusz Korwin-Mikke, Koalicja 
Odnowy Rzeczpospolitej Wol-
ność i Nadzieja, najbardziej chyba 
kontrowersyjny kandydat z całej 
jedenastki, jego nietuzinkowe 
wypowiedzi i opinie zjednują 
mu zarówno zwolenników jak 

i przeciwników, słynie z ostrego 
języka, opowiada się za silną ar-
mią, wolnością osobistą, ochroną 
prywatnej własności, głęboką 
zmianą ustroju Polski. Więcej 
o nim i jego programie na stronie:  
http://prezydentkorwin.pl. 

Marian Kowalski, kandydat Ru-
chu Narodowego, opowiada się 
między innymi za silną prezy-
denturą o realnej władzy, ochro-
ną interesu narodowego – Polak 
zawsze na pierwszym miejscu, 
wzmocnieniem polskiej armii,  in-
formacje o kandydacie na stronie:  
http://mariankowalski.pl. 

Paweł Kukiz, bezpartyjny, bar-
dziej znany jako muzyk niż jako 
polityk, chce wprowadzenia okrę-
gów jednomandatowych w wybo-
rach do parlamentu, więcej moż-
na przeczytać na stronie: http://
kukiz.org. 

Magdalena Ogórek, popierana 
przez Sojusz Lewicy Demokra-
tycznej, jedyna kobieta w tego-
rocznych wyborach, bez wątpienia 
kandydatka o najatrakcyjniejszej 
aparycji, co do programu, opowia-
da się między innymi za uprosz-
czeniem prawa, wsparciem inicja-
tyw młodych ludzi, zwiększeniem 
wydatków na wojsko, o kandy-
datce można poczytać na stronie;  
http://magdalenaogorek.eu. 

Janusz Palikot, Twój Ruch, chce 
między innymi niższych podat-
ków, likwidacji senatu, legaliza-
cji związków partnerskich,  od-
powiedzialności urzędników za 
podejmowane decyzje, więcej na 
stronie: http://palikot2015.pl. 

Paweł Tanajno, Demokracja 
Bezpośrednia, zwolennik świec-
kiego państwa i demokracji bez-
pośredniej, o większości kwestii 
dotyczących nas powinniśmy de-
cydować w referendum, zwolen-
nik jednomandatowych okręgów 
wyborczych, zniesienia bankowe-
go tytułu egzekucyjnego, państwa 
przyjaznego obywatelom, połą-
czenia ZUS i US, więcej na stro-
nie: http:// tanajno.db.org. 

Jacek Wilk, Kongres Nowej Pra-
wicy, zwolennik wprowadzenia 
wolności gospodarczej, aktywnej 
prezydentury, zmian systemo-
wych, informacje o kandydacie na 
stronie: http://jacekwilk.pl.

Jak spośród tego maratonu ludzi 
i poglądów wybrać tego z kandy-
datów, który wyprowadzi Polskę 
z dołka i pozwoli jej rozwinąć 
skrzydła, który będzie Prezyden-
tem Polaków, a nie partii politycz-
nej. Nie jest to proste, ale decyzja 
w naszych rękach. Postarajmy się 
przynajmniej, aby była to decyzja 
podjęta zgodnie z naszym sumie-
niem, wiedzą i najlepiej pojętym 
interesem społecznym. Zanim od-
damy swój głos, zapoznajmy się 
z kandydatami i ich poglądami,  
nie głosujmy na chybił trafił i nie 
zapominajmy, nie ma głosów 
zmarnowanych, są tylko te które 
oddajemy zgodnie z własnym su-
mieniem lub wbrew niemu.

 v Izabela Szatyn
email: go_izabelaszatyn@op.pl

CIĄG DALSZY ZE STR. 1

10 MAJA – WYBORY PREZYDENCKIE

Informacje o kandydatach zaczerpnięte ze strony internetowej www.ewybory.eu

Konkurs był częścią większego 
projektu o tym samym tytule 
realizowanego przez stowarzy-
szenie „Dla Szkoły w Tenczyn-
ku”, pod patronatem Burmistrza 
Gminy Krzeszowice.
Zwieńczeniem uroczystości było 
rozstrzygnięcie wewnętrznego 
konkursu szkoły na najdłuższą 
flagę, który wygrała klasa 5b 
uzyskując długość 21 metrów. 
Uczniowie przemaszerowali 
z własnoręcznie przygotowany-
mi flagami przez Tenczynek.     

 v K. Masłowska 
fot. K. Gotz

TŁO CZERWONE, ORZEŁ BIAŁY 
DLA POLAKA SYMBOL CHWAŁY

29 kwietnia w Zespole Szkół w Tenczynku odbyła się uroczysta aka-
demia z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja, powiązana 
z rozstrzygnięciem Gminnego Konkursu Plastycznego pt. „Tło czer-
wone, orzeł biały dla Polaka symbol chwały”. 
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Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Olkuszu
informuje, że 1 września 2015 roku otwiera 

OŚRODEK  REHABILITACYJNO  EDUKACYJNO  WYCHOWAWCZY
w OLKUSZU przy ul. Kosynierów 12

specjalistyczną  placówkę dla dzieci i młodzieży  z upośledzeniem umysłowym w stopniu:
umiarkowanym, znacznym i głębokim z wieloraką niepełnosprawnością 

dla osób w wieku od 3 do 25 lat.
Ośrodek zapewnia realizację wychowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego lub nauki.

Uczniowie objęci będą  terapią: 
pedagogiczną, logopedyczną, psychologiczną i rehabilitacją.

Bliższe informację pod nr. tel. 601 511 037

RODZINNY
PIKNIK

ARTYSTYCZNY

W SOBOTĘ 23 MAJA 2015 r. 
w godz. od 10.00 do 14.00
DO PRZEDSZKOLA W TENCZYNKU

 ZAPRASZAMY

Organizator:

W PROGRAMIE WIELE ATRAKCJI:
Prezentacje artystyczne przedszkolaków, 
Artystyczne zajęcia ceramiczne i plastyczne, 
gry rodzinne i zabawy muzyczne, pokazy cyrkowe
z Centrum Edukacji Artystycznej Muzylek Moni, 
zabawy piłkarskie z Akademią Mam Talent,
zamki i zjeżdżalnie dmuchane, 
darmowa przejażdżka konna i bryczką ze Stadniny 
Koni Huculskich z Nielepic, 
balony, popcorn i wata cukrowa, lody �rmy MELBA 
oraz oprawa muzyczna i gastronomiczna

„Projekt realizowany przy wsparciu �nansowym Gminy Krzeszowice”.

patroni medialni:

Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola
w Tenczynku „Tęcza marzeń”

tel. 501 787 463 • tel. 530 866 009
www.posesjaplus.pl

Ogrodzenia posesyjne
siatka ogrodzeniowa, panele, słupki, podmurówki, łączniki

Akcesoria ogrodzeniowe, 
wózki, rolki, elementy kute, daszki, naciągi

Bramy przesuwne, rozwierane, furtki, przęsła
Napędy do bram

KAMIEŃ OZDOBNY, GRYSY, ŻWIRY, OTOCZAKI
PROMOCJA! KAMIEŃ, KORA KAMIENNA
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DREW-EKO
WYROBY OGRODOWE Z DREWNA
WOLA FILIPOWSKA
ul. Krzeszowicka 67 ✆ 784 416 692
> ALTANY  
> MEBLE OGRODOWE
> DOMKI LETNISKOWE,
    NARZĘDZIOWE 
    I DREWUTNIE
> HUŚTAWKI   
> PLACE ZABAW
> BUDY DLA 
    PSÓW I KOTÓW
> STUDNIE, WIATRAKI, 
    DONICE
> SZTACHETY, 
    PODBITKA, 
    BOAZERIA

www.altanydreweko.pl

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 4pokoje, 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

Podróż służbowa kierowcy  
– kiedy zachodzi?

Od 3 kwietnia 2010 r. nastąpiła istotna 
zmiana stanu prawnego w tym przed-
miocie. Wówczas ustawodawca wpro-
wadził do ustawy o czasie pracy kie-
rowców - definicję podroży służbowej. 
Obecnie podróż służbowa kierowcy to 
każde zadanie służbowe polecające na 
wykonywaniu na polecenie pracodaw-
cy przewozu drogowego, lub wyjazdu 
w celu jego wykonania, poza miejsco-
wość stanowiącą siedzibę pracodawcy 
oraz inne miejsce prowadzenia przez 
niego działalności (tj. filie, przedsta-
wicielstwa, oddziały). Obowiązująca 
definicja jest korzystniejsza dla kie-
rowców. Przed kwietniem 2010 r. by 
kierowca był w podroży służbowej, 
a tym samym miał z tego tytułu spre-
cyzowane uprawnienia, musiałby ją 
odbywać poza siedzibą pracodawcy, 
ale również poza miejscem świad-
czenia pracy wskazanym w umowie 
o pracę. Zakres terytorialny wykony-
wania pracy przez kierowcę nierzadko 
obejmuje znaczny obszar (np. całą Eu-
ropę), co poprzednio wyłączało przy-
jęcie podróży służbowej, w przypadku 
gdy tak ukształtowano stosunek pracy. 
Aktualnie nie ma to znaczenia.  
Uprawnienie do bezpłatnego nocle-
gu kierowcy w podróży służbowej.  

Uprawnienia pracowników w związ-
ku z podróżą służbową uregulowane 
zostały w rozporządzeniu Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej w sprawie 
należności przysługujących pracow-
nikowi zatrudnionemu w państwowej 

lub samorządowej jednostce sfery bu-
dżetowej z tytułu podroży służbowej 
z dnia 29 stycznia 2013 r. Owo rozpo-
rządzenie stosuje się także do pracow-
ników zatrudnionych u innych praco-
dawców, o ile nie podjęto odmiennych 
uregulowań. 
Przedmiotowe rozporządzenie prze-
widuje m.in. uprawnienie kierowcy 
do żądania zwrotu kosztów ponie-
sionych na noclegi. Pracodawca 
może zwolnić się z tego obowiązku 
o ile zapewni pracownikowi bezpłat-
ny nocleg w warunkach hotelowych. 
Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 12 
czerwca 2014 r., sygn. I PZP 1/14, sta-
nął na stanowisku, że „Zapewnienie 
pracownikowi – kierowcy samochodu 
ciężarowego odpowiedniego miejsca 
do spania w kabinie pojazdu podczas 
wykonywania przewozów w transpor-
cie międzynarodowym, nie stanowi 
zapewnienia przez pracodawcę bez-
płatnego noclegu (…), pracownikowi 
przysługuje zwrot kosztów nocle-
gu(…)”. Pojęcie „nocleg” odnosi się do 
usługi hotelarskiej (motelowej). Kabi-
na przystosowana do noclegu, zawie-
rająca leżanki i inne sprzęty mające 
zapewnić komfort (lodówka, zbiornik 
na wodę, schowki na rzeczy osobiste), 
czy też klimatyzacja i ogrzewanie 
działające niezależnie od pracy silnika 
- nie wyłączają uprawnienia kierowcy, 
o którym mowa - tak Sąd Najwyższy 
w kolejnej uchwale z 7 października 
2014 r., sygn. I PZP 3/14. 
Wysokość zwrotu kosztów za nocleg 
jest ograniczona w zależności od da-

nego państwa. Pracodawca po przed-
stawieniu przez pracownika rachun-
ku za nocleg wypłaca odpowiednią 
wartość, co do zasady nie większą niż 
kwota limitu za nocleg. W przypadku 
nie przedłużenia żadnego dokumentu, 
pracownik pozostaje w dalszym cią-
gu uprawnionym, tylko w mniejszym 
wymiarze. Wówczas przysługuje 
ryczałt w wysokości 25% określone-
go limitu. Ryczałt przysługuje nawet 
wtedy, gdy kosztów tych pracownik 
faktycznie nie poniósł, nocując np. 
nieodpłatnie u znajomych. Przykłado-
wo ryczałt za nocleg w: Rosji wynosi 
25% z 200 euro, Francji – 25% z 180 
euro, Niemczech – 25% z 150 euro, 
Słowacji – 25% z 120 euro.   
Dochodzenie przedmiotowego rosz-
czenia jest możliwe za odbyte już 
podróże służbowej. Okres przedaw-
nienia wynosi 3 lat od daty wyma-
galności. Przy braku dodatkowych 
uregulowań, należy przyjąć jako datę 
początkową rozpoczynającą okres 
przedawnienia, termin wypłaty wy-
nagrodzenia za pracę świadczoną 
w miesiącu, w którym zaistniała po-
dróż służbowa.

 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 
BEZPŁATNY NOCLEG KIEROWCY CIĘŻARÓWKI, 

BĘDĄCEGO W PODRÓŻY SŁUŻBOWEJ
Pracodawca ma obowiązek zapewnienia bezpłatnego noclegu kierowcy, 
który wykonuje przewozy, będąc w podróży służbowej. Pracownik korzy-
stający z noclegu w przystosowanej do tego celu kabinie samochodu, 
nawet gdy panuje wysoki, godziwy standard, nadal posiada uprawnienie 
do żądania od pracodawcy zwrotu kosztów za nocleg.

 
 

 
 
 
 

MAJ  2015 
W MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W KRZESZOWICACH 
 

 
Program  imprez : 
 
 

08 – 15.05.   TYDZIEŃ  BIBLIOTEK 
 

 
08.05. – Dzień  Bibliotekarza  –  spotkanie bibliotekarzy gminy Krzeszowice  
piątek          połączone z wewnętrznym szkoleniem 
        (biblioteka będzie nieczynna) 
 
 
09.05. – Sobota z Harrym Potterem  –  maraton filmowy dla dzieci i młodzieży 
sobota           –  godz. 900 – 1500 
 
 
13.05. – Krzysztof  Petek  –  spotkanie autorskie dla dzieci  –  godz. 900 

środa 
 

13.05. – Sławomir  Koper  gościem  MGBP Krzeszowice  –  godz. 1800 
środa     

 
 

14.05. – „Spotkanie  z  Islandią”  –  Roman Pankiewicz  –  godz.  1800 
czwartek 
 
 

15.05.  –  VII  Nocne  Spotkanie  w  Bibliotece 
piątek 
 

1700   –  Aukcja  wydawnictw  regionalnych 
AK i SzSz w Obwodzie Krzeszowice, Krzeszowickie „Palce lizać”, Małe jest piękne, Oni żyli wśród nas,  
Perła Krzeszowic, Słownik biograficzny więźniów KL Auschwitz-Birkenau z gminy Krzeszowice,  
Tenczynek 700 lat historii, Z dziejów wsi Dubie, Zalas-Niedźwiedzia Góra, Zarys dziejów wsi Zalas. 

  
 1800   –  Wieczór  wspomnień  o  Kazimierzu  Wyce   

  –  otwarcie wystawy 
       –  projekcja filmu o Kazimierzu Wyce 
    
 
20.05. – Dyskusyjny  Klub  Książki  –  godz.  1800 
środa 
 
 
21.05. – Klub  Filmowy  –  „Blaszany bębenek”  –  godz.  1800  
czwartek wg powieści Guntera Grassa 
 
 

23 - 24.05. – Majówka hrabiny Zofii  –  kiermasz  książki  regionalnej  
       

 

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

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

FALE RADIOWE - ABY TWARZ BYŁA ZNOWU MŁODA

Zabiegi radiofrekwencji były do tej pory zarezerwowane dla chirurgii plastycznej i dermatologii. 
Nowoczesna kosmetologia w walce o piękny i młody wygląd sięgnęła po właściwości fal radiowych. 
A ze względu na bezpieczeństwo, łatwość wykonania i skuteczność kuracji, cieszy się ona coraz 
większą popularnością. Śledzący najnowsze trendy Instytut Urody Elf proponuje innowacyjne 
metody odmładzające również za pomocą fal radiowych(RF).
Pracujemy na aparaturze znanej marki, posiadającej licencje medyczne. Urządzenie jest wyposażone 
w głowice różnej wielkości, przystosowane do zabiegów na twarz i ciało. Posiada specjalistyczne 
programy zabiegowe, dostosowane do potrzeb skóry. Najnowszy sprzęt umożliwia także 
efektywne modelowanie sylwetki i ujędrnienie ciała. Gwarantuje pełne bezpieczeństwo i komfort 
podczas zabiegu. Zabieg z zastosowaniem naszego urządzenia jest całkowicie bezbolesny, 
towarzyszy mu jedynie przyjemne odczucie ciepła.
Główne działanie biologiczne fal radiowych polega na podgrzaniu włókien kolagenowych do 
temperatury 54°C, dzięki czemu ulegają one skurczeniu, a wtórnie także napięciu. Ogrzanie 
stymuluje też syntezę innych białek, niezbędnych do produkcji kolagenu i elastyny. Ten rodzaj 
ciepła nazywany jest endogennym, czyli wytwarzanym wewnątrz tkanek. Pod wpływem 
zewnętrznego pola elektrycznego następuje w atomach i cząsteczkach przesunięcie ładunku, 
zwane polaryzacją. Każda zmiana powoduje ruch owych ładunków, w wyniku którego powstaje 
ciepło, co stanowi esencję tej nowoczesnej metody. 
Zabieg falami radiowymi przeznaczony jest dla każdego rodzaju skóry,  
szczególnie gdy chcemy:
• skutecznie walczyć z oznakami starzenia się skóry (spłycić zmarszczki, bruzdy, 

kurze łapki)
• przywrócić utraconą elastyczność i gęstość skóry (poprawić napięcie zwiotczałej 

skóry: owal twarzy, policzki, ramiona, brzuch, uda, pośladki itp.)
• poprawić koloryt skóry
• dotlenić i odżywić komórki (poprawa krążenia krwi)
• zlikwidować obwisły podbródek
• zredukować zwiotczenia skóry ramion
• spłycać blizny potrądzikowe i rozstępy
• unosić opadające powieki
• łagodzić głębokość fałdów nosowo-wargowych
• likwidować tzw. chomiczki
• przeprowadzać skuteczny lifting twarzy, szyi, dekoltu, ramion, brzucha, ud, pośladków
• redukować cellulit
• modelować ciało

Efekty zabiegu falami radiowymi na twarzy to:
•	 podniesienie owalu twarzy i podbródka 
•	 przejaśnienie okolic oczu, redukcja zmarszczek 
•	 obkurczenie porów 
•	 wzrost metabolizmu tkankowego
•	 lifting twarzy
•	 ujędrnienie, rewitalizacja, odmłodzenie

Zabiegi z falami radiowymi wykonywane są w każdym wieku (powyżej 18 roku życia). Dla młodych 
osób szczególnie polecam RF w trakcie kuracji odchudzających oraz w zabiegach zwalczających 
rozstępy. W takich przypadkach radiofrekwencję  wykonuję jako zabieg profilaktyczny. Dla skór 
z widocznymi zmianami starzeniowymi polecam wykonanie kilku zabiegów. Fale Radiowe to 

zabiegi dla skór starzejących się zarówno dla Pań i dla Panów.

Radiofrekwencja nie może być wykonana w przypadku:
• wszczepionego stymulatora lub defibrylatora serca
• wszczepionych metalowych implantów w miejscu zabiegu
• choroby nowotworowej lub zmian przedrakowych skóry
• infekcji w miejscu zabiegu
• epilepsji
• AIDS, HIV
• cukrzycy
• ciąży i karmienia piersią
• świeżej opalenizny

Terapia obejmuje 4-6 zabiegów w odstępach 2-4 tygodniowych. Pierwsze widoczne rezultaty 
osiągane są w ciągu 4-6 tygodni. Gruntowna poprawa skóry pojawia się stopniowo w okresie 
3-5 miesięcy po zabiegu. 

Dla wzmocnienia efektu radiofrekwencji (RF) polecam przed zabiegiem wykonanie mikroder-
mabrazji lub mezoterapii bezigłowej. Ożywione komórki skóry będą wtedy lepiej reagować na 
fale radiowe.  Zabiegi radiofrekwencji można wykonywać o każdej porze roku.

Po zabiegu może występować niewielki ból, obrzęk, zaczerwienienie skóry. Efekty uboczne 
zwykle ustępują po około 24 godzinach. Inne zabiegi kosmetyczne można wykonywać już po 
2 - 4 dniach lub po ustąpieniu krótkoterminowych reakcji skóry.

Fale Radiowe to nowa metoda w walce z nieubłaganie pojawiającymi się oznakami 
starzenia skóry, utratą elastyczności, a także jest pomocna w modelowaniu sylwetki. 
Stanowi alternatywę zabiegów klinicznych, ponieważ pozwala na wykonywanie 
liftingu skóry twarzy, szyi i dekoltu bez użycia skalpela. To innowacyjna metoda 
stymulująca odnowę głębokich struktur kolagenu i elastyny. Gwarantuje poprawę 
napięcia, jędrności i gęstości skóry oraz widocznie koryguje owal twarzy. Zapraszam 
na odmładzającą energię Fal Radiowych. 

Elżbieta Godyń
kosmetolog,  szkoleniowiec  firmy Clarena

właścicielka marki kosmetyków naturalnych „Elf piękno z natury”

Dotychczas	objawy	starzenia	się	skóry,	 takie	 jak:	 jej	nadmiar,	wiotkość,	zaburzenia	owalu,	opadające	powieki	można	było	
leczyć	chirurgicznie,	wycinając	nadmiar	skóry.	Radiofrekwencja	(RF)	pozwala	na	niechirurgiczne	zwiększenie	napięcia	skóry	
i	uzyskanie	efektu	liftingującego.	W efekcie	działań	falami	radiowymi	skóra	zostaje	ściągnięta	i	zagęszczona.	Poprawia	się	jej	
struktura,	zmarszczki	ulegają	wygładzeniu.	Wyraźnie	odczuwalne	i	widoczne	jest	napięcie	skóry.

Pomoc dla ofiar  
trzęsienia ziemi w Nepalu

W sobotę 25 kwietnia o 11.56 czasu lokalnego w Nepalu, niecałe 50 km od 
stolicy, Katmandu, doszło do trzęsienia ziemi o ogromnej sile (7.8 w skali 
Richtera). Już 8 milionów osób zostało dotkniętych skutkami trzęsienia ziemi.  
Każdego dnia poajwia się 100 wstrząsów wtórnych. Pomóż.
Straty są ogromne. Szacowana liczba ofiar może sięgać aż 10 000 osób. Do tej pory potwierdzono 
śmierć 7 365 osób oraz 14 3575 rannych. Aż 8 milionów osób w 39 powiatach zostało dotkniętych 
skutkami trzęsienia ziemi, z czego ponad 2 mln osób w 11 powiatach odczuwa je najbardziej. 
191  058 domów zostało zniszczonych a 530 tys. poważnie uszkodzonych podczas trzęsienia 
ziemi. Aż 37 500 osób szuka schronienia w 58 obozach w Katmandu.

Szansa na uratowanie osób znajdujących sie pod gruzami, maleje. 

Najważniejsze potrzeby osób poszkodowanych to opieka medyczna, woda i żywność oraz 
schronienie. Szpitale są przepełnione, zaczyna brakować leków i środków opatrunkowych, 
wody i żywności. 
• 24 tys osób wewnętrznie przesiedlonych (w 13 obozach dla uchodźców w Katmandu)
• 2,8 mln osób nadal nie ma bezpiecznego schronienia. 
• 4,2 mln osób potrzebuje natychmiastowego dostepu do wody, sanitariatów i opieki 

medycznej. 
• ponad 3 mln osób ma ograniczony dostęp do żywności. 
• 90 tys. dzieci potrzebuje wsparcia w sektorze żwynościowym

Większość osób opuściła swoje domy i nocuje w prowizorycznych obozowiskach, w obawie 
przed kolejnymi wstrząsami.  Zniszczeniu uległy budynki, drogi i infrastruktura. Najbardziej 
dotkniętymi miastami są Bhaktapur, Katmandu i Lalitpur. Rząd Nepalu ogłosił stan wyjątkowy 
i zaapelował o międzynarodową pomoc humanitarną. 

RAZEM Z POLSKĄ AKCJĄ HUMANITARNĄ  
POMÓŻ OFIAROM TRZĘSIENIA ZIEMI W NEPALU:

WPŁAĆ online na www.pah.org.pl. Wybierz cel darowizny „Nepal”

WPŁAĆ na konto PAH: BPH S.A. 91 1060 0076 0000 3310 0015 4960 z dopiskiem „Nepal”

DOŁĄCZ do Klubu PAH SOS by regularnie wspierać działania PAH  
w krajach dotkniętych kryzysem humanitarnym

Dołącz firmę do Klubu PAH SOS Biznes,  
aby razem z PAH nieść pomoc najbardziej potrzebującym

Informujemy, że PAH nie przyjmuje darów rzeczowych. 

Wszystkie osoby chcące wesprzeć ofiary trzesięnia ziemi w Nepalu,  
prosimy o przekazanie darowizny finansowej.
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KĄCIK KULINARNY

Smoothie ze szpinakiem
• 2 garści listków  

młodego szpinaku 
• 1 mango 
• sok z 1/2 limonki 
• 1 szklanka wody gazowanej

Szpinak opłukać w zimnej 
wodzie, przełożyć do blen-
dera, dodać mango obrane 
i pokrojone w kawałki, dolać 
sok z limonki i wodę, zblen-
dować. Podawać schłodzone. 

Do szpinaku możemy dodać 
jabłko, banana,  czyli po pro-
stu puścić wodze fantazji. 
Smacznego ! 

Witam, ostatnio w moim domu królują smoothie na drugie śniada-
nie, czyli inaczej mówiąc koktajle zielone i nie tylko. Polecam Pań-
stwu mój ulubiony zestaw czyli :

SMOOTHIE ZE SZPINAKIEM

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

www.facebook.com/kuchnianawzgorzu

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

GEODETA
mgr inż. Paweł Wydmański

tel. (32) 645 47 47,
kom. 604 64 21 70,

geodeta@archi-geo.pl

* Mapy do celów projektowych
   w skali 1:500
* Tyczenie budynków
* Inwentaryzacje powykonawcze:
         budynków, wody, kanalizacji, 
         gazu, energii NN
* Dokumentacja do celów prawnych www.archi-geo.pl

pon. - piątek 9.00 - 17.00

Zapraszamy

Piękną jej recenzję napisała Maria 
Ostrowska w „Magazynie Krzeszo-
wickim” z 15 stycznia br. Będziemy 
też świadkami powrotu do krzeszo-
wickich lat dziecinnych i zastanawiać 
się, jak w ten wojenny czas wyglądało 
Miasteczko, gdzie mieściła się poczta, 
na którą przychodziły listy od przy-
jaciół Kazimierza Wyki, jak bardzo 
zmieniła się ulica Targowa, na której 
jego ojciec miał swój tartak, jak wy-
glądały najpiękniejsze wille na ulicy 
Niecałej (dziś Andrzeja Stopki)…
Głównym jednak przedmiotem roz-
mowy tego wieczoru była książka 
opracowana na podstawie pomysłu 
Marty Wyki przez Macieja Urbanow-
skiego. I to oni właśnie w pierwszej 
kolejności przedstawiali drogę do 
powstania tej publikacji i jej interpre-
tację. Maciej Urbanowski opowiadał 
o bardzo bogatym archiwum profeso-
ra Wyki, w którym znaczącą pozycję 
stanowią świetnie zachowane listy. 
Praca redaktora polegała na wyborze, 
układzie i przede wszystkim na zna-
komitych przypisach i komentarzach 
wyjaśniających m.in. tajemnice ezo-
powego języka oraz przedstawiają-
cych bohaterów tej epistolograficznej 
opowieści. Jest ich bardzo wielu; ci 
najważniejsi, to: Jerzy Andrzejewski, 
Stefania Baczyńska, Tadeusz Gaj-
cy, Karol Irzykowski, Karol Ludwik 
Koniński, Czesław Miłosz, Jerzy 
Turowicz i oczywiście Kazimierz 
Wyka. Nie zawsze łatwe było odczy-
tanie ręcznie pisanych listów, a tylko 
ręcznie pisane, jak twierdził Jerzy 
Turowicz, są prawdziwie osobiste, jak 
dotknięcie ręki, spojrzenie w oczy. Do 
listów dodana została m.in. wspaniała 
recenzja wierszy Krzysztofa Kamila 
Baczyńskiego, sławny „List do Jana 
Bugaja” Wyki zamieszczony w pod-
ziemnym „Miesięczniku Literackim”. 
To on wyznaczył drogi interpretacji tej 
poezji: wizjonerskiej i intelektualnej, 
młodzieńczej i artystycznie dojrzałej, 
osobistej, intymnej i odczytującej ka-
tastroficzny sens dziejów.  
Maciej Urbanowski widzi w tej książ-
ce swoiste silva rerum, wielogłos pi-
sarzy i pokoleń, tematów i wątków. 
Widzi też niezwykłą opowieść o przy-

jaźni ludzi, którzy dzielą się swoimi 
ideami, wrażeniami z lektur, ale też 
swoją codziennością, troskami i ra-
dościami. Opowiadają o narodzinach 
dzieci, o chorobach, kłopotach finan-
sowych. Pomagają sobie w zdobyciu 
podstawowych artykułów: ziemniaki 
na zimę, rumianek do tytoniu, z któ-
rego kręci się papierosy, spirytualia do 
nacierania kolana, a może jednak do 
picia itd.
 Dla Marty Wyki z książki wyłania się 
nowe literackie terytorium okupacyj-
ne – oto poza Warszawą, na prowincji 
pulsuje także życie intelektualne. Oto 
do Krzeszowic, do Rudawy, gdzie 
mieszkał wybitny myśliciel religijny 
i pisarz, Karol Ludwik Koniński, do 
Goszyc Jerzego Turowicza wędrują li-
sty, myśli i idee. Z Warszawy do Krze-
szowic przyjeżdżają Jerzy Andrze-
jewski i Czesław Miłosz. Wchodzą do 
krzeszowickiego ogrodu jak w krainę 
niewinności i dzieciństwa, zrzucając 
z siebie ciężar tamtego warszawskiego 
okupacyjnego koszmaru, zawiązują 
swoisty triumwirat, zwracają twarze 
ku słońcu. Książka jest także dla Pani 
Profesor opowieścią o przyjaźni ludzi 
pochodzących z różnych środowisk 
społecznych: Kazimierz Wyka – „syn 
kupca drzewnego” (tak chętne o sobie 
mówił) spotyka się z warszawskim in-
teligentem – Jerzym Andrzejewskim 
i z Czesławem Miłoszem – obywate-
lem Wielkiego Księstwa Litewskiego. 
Po wojnie ich drogi się rozeszły. Sza-
cunek i zainteresowanie najprawdo-
podobniej pozostały, ale bliskość du-
chowa i więzi intelektualne w tamtej 
przedwojennej i wojennej formie już 
się nie odnowiły.
W książce jest zapis codzienności, 
prywatności, ale zawiera się w niej 
także tragedia pokolenia, swoisty ko-
niec świata. Klęska Powstania War-
szawskiego, śmierć młodych poetów, 
o których tak dużo mówi się w tych 
listach, to tragiczny finał, zatopienie 
Atlantydy. Pani Marta, a potem tak-
że inni zgromadzeni tego wieczoru 
w bibliotece zwracali uwagę jednak 
na bardzo pozytywny i humanistycz-
ny przekaz „Listów…”. Oto w sytu-
acji strasznej wojny, pociągów jadą-

cych przez Rudawę i Krzeszowice do 
Oświęcimia, tragedii warszawskiego 
i krakowskiego getta, bohaterowie tej 
korespondencji: pisarze, poeci, kry-
tycy, intelektualiści czytają, kształcą 
się, dyskutują o książkach filozoficz-
nych, biorą udział w tajnym nauczaniu, 
oglądają spektakle Tadeusza Kantora, 
planują swoją powojenną działalność, 
przygotowują do druku prace nauko-
we. Kazimierz Wyka pracuje nad 
„Modernizmem polskim”, esejami 
o Norwidzie, pisze opowiadania. Ka-
rol Irzykowski opracowuje podręcznik 
literatury dwudziestolecia międzywo-
jennego, niestety nie zdąży, umiera 
pod koniec wojny. To jest ich zwycię-
stwo nad totalitaryzmem, zwycięstwo 
humanizmu i niezależnej myśli. Sądzę, 
że to właśnie okazało się najbardziej 
niezwykłym przesłaniem dla czytelni-
ków obecnych w bibliotece.
Zwracano uwagę na bogactwo wiedzy 
o tamtym „życiu na niby”, o codzien-
ności okupacyjnej, nie tej bohaterskiej, 
a jednak wymagającej dzielności, 
o magii miejsca, o sytuacjach zabaw-
nych i wzruszających. Jest więc list 
„wczoraj urodzonego” rezolutnego 
Marcinka Andrzejewskiego i dwa 
przejmujące listy Tadeusza Gajcego, 
który przeprasza za natarczywość, ale 
nie może czekać, wie, że ma mało cza-
su. Niezwykle wzruszające okazały 
się oczywiście listy Stefanii Baczyń-
skiej i jej testament. Z podziwem pod-
kreślano fakt, że Kazimierz Wyka, 
trzydziestokilkuletni krytyk i młody 
pracownik naukowy cieszył się tak 
wielkim szacunkiem i zaufaniem za-
równo dojrzałych już twórców, jak 

i tych najmłodszych i najzdolniejszych 
z pokolenia Kolumbów. 
 Była jeszcze jedna bohaterka tego 
spotkania, pani Maria Ostrowska, któ-
ra swoja recenzją i wykładem dla mło-
dzieży z Liceum wprowadziła książkę 
w świadomość czytelniczą naszego 
miasta i jednocześnie przypomniała 
w styczniu o 40 rocznicy śmierci  Ka-
zimierza Wyki. Pani Maria przekaza-
ła córkom Profesora artykuły, które 
w ostatnich latach i tygodniach zosta-
ły mu w Krzeszowicach poświęcone. 
Zapewniła, że w rodzinnym mieście 
żyje pamięć o nim, zainteresowanie 
i szacunek. Może już niedługo będzie-
my mogli usiąść na ławeczce obok 
Profesora na Placu Kulczyckiego – są 
starania, trwają rozmowy. W maju, 
w czasie Tygodnia Bibliotek będziemy 
szerzej mówić o działalności i twór-
czości Kazimierza Wyki, oglądać wy-
stawę i film jemu poświęcone. 
Potem, na zakończenie spotkania 
dziękowaliśmy za książkę, za wizy-
tę, za otrzymane od Pani Małgorzaty 
pamiątkowe i rocznicowe ekslibrisy; 
ustawialiśmy się z książkami w kolej-
ce po autografy. 
Mam wrażenie, że odbyliśmy podróż 
w czasie. Zobaczyliśmy tamto mia-
steczko, uśmiechniętych młodych 
ludzi siedzących na deskach tartaku 
ojca Kazimierza Wyki. Zobaczyliśmy, 
jak on sam szybkim krokiem zmierza 
do tajemniczego domu w Rudawie, 
w którym wisiały na ścianach obra-
zy Witkacego… To była wzruszająca 
i magiczna podróż…     

 v Teresa Nowak

WIECZÓR WSPOMNIEŃ O PROFESORZE KAZIMIERZU WYCE
I PROMOCJA KSIĄŻKI „POD OKUPACJĄ. LISTY” W KRZESZOWICKIEJ BIBLIOTECE

Oto Miejsko-Gminna Biblioteka im. Kazimierza Wyki w Krzeszowicach, 5 marca wieczorem. Czekamy na niezwykłych 
gości. Za chwilę pani Dyrektor Danuta Hubisz-Rudel ich przedstawi. Do miasteczka dzieciństwa wróciły córki profesora 
Kazimierza Wyki: Marta, profesor polonistyki UJ i Małgorzata, artysta plastyk i graficzka - z mężami oraz Maciej Urba-
nowski, redaktor tomu „Pod okupacją. Listy”. Będziemy uczestniczyć w promocji tej niezwykłej i ciekawej książki.

PIKNIK STRAŻACKI - 17 MAJA 2015 r.- RYNEK W KRZESZOWICACH
GODZ. 1000  • ROZPOCZĘCIE IMPREZY -> POKAZ SAMOCHODÓW I SPRZĘTU STRAŻACKIEGO
    MIASTECZKO STRAŻACKIE, ŚCIANKA WSPINACZKOWA, TOR  ROWEROWY  
      Z PRZESZKODAMI,  KONKURSY 
GODZ. 1100  • DEGUSTACJA STRAŻACKIEJ GROCHÓWKI
GODZ. 1200  • WYSTĘP ORKIESTRY DĘTEJ OSP CZERNA
                            WRĘCZENIE STATUETEK WYRÓŻNIAJĄCYM SIĘ STRAŻAKOM                         
                            WYSTĘP DZIECI Z PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W  KRZESZOWICACH
GODZ. 1300  • DEFILADA SAMOCHODÓW POŻARNICZYCH

ZAPRASZAJĄ: BURMISTRZ GMINY KRZESZOWICE  • ZARZĄD ODDZIAŁU GMINNEGO ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH  RP W KRZESZOWICACH 
PATRONAT: STAROSTA KRAKOWSKI

Pytania przedstawicieli biznesu kie-
rowane do organizatorów dotyczyły 
przede wszystkim polityki podat-
kowej gminy oraz infrastruktury 
drogowej, w czym przedsiębiorcy 
upatrują największe „tytułowe” ba-
riery dla swobodnego rozwoju swo-
ich firm. Podnoszono także m.in. 
kwestie planu zagospodarowania 
przestrzennego oraz problem wyso-
kich cen wody i ścieków.
Podczas spotkania przedstawione 
też zostały informacje o funduszach 
unijnych dla przedsiębiorców na 
lata 2014-2020.
Jak podkreślał Burmistrz, gmina 
stawia na rozwój przedsiębiorczo-
ści.  Szeroko pojęta rekreacja i tu-
rystyka mają być czynnikiem wy-
różniającym Gminę Krzeszowice, 
a rodzaje działalności wpisujące 
się w powyższy zakres, będę przez 

gminę szczególnie wspierane.
Burmistrz obiecał spotkać się na 
indywidualnych rozmowach z zain-
teresowanymi przedsiębiorcami, by 
wspólnie przedyskutować istniejące 
problemy i znaleźć konkretne roz-
wiązania.
Prowadzącą konferencję była Doro-
ta Marek – doradca burmistrza ds. 
rozwoju przedsiębiorczości.
Takie spotkania mają stać się sta-
łym elementem pracy obecnych 
włodarzy gminy.     

 v Redakcja

BARIERY ROZWOJU 
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI  

W GMINIE KRZESZOWICE
Burmistrz Gminy Krzeszowice Wacław Gregorczyk, Zastęp-
ca Burmistrza Witold Kulczycki oraz Prezes Regionalnej Izby 
Gospodarczej Ziemi Krakowskiej – Andrzej Osiniak na forum 
zorganizowanej wspólnie w dniu 24 kwietnia konferencji, roz-
mawiali z tłumnie przybyłymi przedsiębiorcami o barierach 
rozwoju biznesu na terenie gminy. Konferencja odbyła się  
w  Sali Herbowej Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach. 
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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 

* dla kobiet, które złożą deklarację wyboru do położnej

* 

Małgorzata Szczuka

Obsługa księgowa,
kadrowa, ZUS 

Dla czytelników GWARKA
pierwszy miesiąc za 1 zł

 • Morawica 103
• Kraków, ul. Vetulaniego 1A

tel. 508 09 91 59      biuro@mnk.biz.pl
www.mnk.biz.pl

                 

                                         

                                       
          
 
 
 
 
               Akcja organizowana przez:                   Przy współpracy: 

                                          Referat Gospodarki Komunalnej                      Usługi Komunalne Krzeszowice Sp. z o. o. 
                                           Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach               Plac Franciszka Kulczyckiego 1, 32-065 Krzeszowice 
                 ul. Grunwaldzka 4, 32-065 Krzeszowice  
                                         
  
 
    GMINA KRZESZOWICE         www.krzeszowice.pl 
                                            www.rewolucjasmieciowa.pl 

    16 maja 2015r. 
w godz. 900 – 1200 

Plac Franciszka Kulczyckiego 
w Krzeszowicach 

 

PRZYNIEIIIIIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIEIIEIEI ŚEEEEEŚEŚEEŚEŚEŚE  DO NAS MAKULATURUUURRRURĘRRRĘRĘRRĘRĘRĘR , SZKZZKZKZKZKZZKZZKZKZKZZKZKZZZKZKZKZKZ ŁKKKKŁKŁKKŁKŁŁKŁKKŁK O, TWORZYWA SZTUCZNE, 
METALAAAAAAAAAAAA  AAAAAALLLLLLLLLLLLLALLLL LUB DROBNY SPRZ

Ę
RRRRRRRRRRZZZRZRRZRRZRZRZRZZRZRZZZRZRRZRZRZRRRRRZZZZRZRRZRRZR ĘĘ

ĘĘ
ZZZZZĘĘZĘZZĘZZĘZĘĘZĘZZĘZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY, Ę

A OTRZYMASZ W ZAMIAN SADZONKNNNNNNNNNKKKKKKKNNNNNKKKĘKKKKKKĘĘKĘKKĘKKĘKĘĘKĘKKĘKKĘK  KRZEWU LUB KWIATKA! 
 

  EKO AKCJA !!! 
ODPADY SEGREGUJESZ – SADZONKĘ OTRZYMUJESZ 

SM
ACZNE DOMOWE SPECJAŁY

organizacja
imprez

okolicznościowych
i catering

powiększyliśmy
lokal o nową salę

naszych małych gości
zapraszamy

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

MOŻLIWOŚĆ DOWOZU
WŁASNYM TRANSPORTEM

U 
NA

S N
AJ

TA
NI

EJ
!

WSZYSTKO Z DREWNA
"U GÓRALA"

Czynne:
pon - piątek 9.00 - 17.15,

sobota 9.00-13.00.

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

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
OGROMNY WYBÓR I NISKIE CENY!

NOWOŚĆ!• Płyty OSB• Płyty stolarskie• Sklejka

WWW.OGRODZENIAKIECA.PLWWW.OGRODZENIAKIECA.PL

PPHU SIAT-METAL
TRZYCIĄŻ 109 ogrodzeniakieca@gmail.com

coli888@op.pl    

OLKUSZ, 
ul. 20-tu Straconych 1
(obok DPD) od 16.02.15 r.

tel. 790 792 490
      506 378 033

OLKUSZ, 
ul. 20-tu Straconych 1
(obok DPD) od 16.02.15 r.

tel. 790 792 490
      506 378 033 SZYBKI CZAS REALIZACJI !SZYBKI CZAS REALIZACJI !

Trzyciąż 109
(Magazyn Podchybie 16)

Trzyciąż 109
(Magazyn Podchybie 16)

tel. 790 792 495 
      509 680 171
tel. 790 792 495 
      509 680 171

Zapraszamy do naszych punktów handlowychZapraszamy do naszych punktów handlowych

SIAT-METAL   DARIUSZ KIECA
PRODUKCJA, SPRZEDAŻ, MONTAŻ OGRODZEŃ

siatki, panele, słupki
siatki hodowlane zgrzewane, leśne
siatki ocynkowane i powlekane
siatki zbrojeniowe
bramy i furtki
druty kolczaste
akcesoria do montażu 
ogrodzenia łupane
   JONIEC
podmurówki 
   betonowe

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

SKŁAD OPAŁU I DREWNA 

604 919 706
535 192 850 535 192 850 

www.interkuk.com.plwww.interkuk.com.pl interkuk@vp.plinterkuk@vp.pl

F.U. INTER-KUK 

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

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

Drewno opałowe od 100 zł/mpDrewno opałowe od 100 zł/mp

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

SPRZEDAŻ CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH

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

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

klientów.

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

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

tel. 512 447 343; tel./fax (32) 646 77 5832-300 Olkusz, ul. Przemysłowa 14
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Powyższe ogłoszenia nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a dane w nich zawarte mają charakter wyłącznie informacyjny.

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

Cena: 285 tys. PLN. 

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

4. Drewniany dom w stanie surowym na widokowej działce 8 a w Czernej, 110 m 
kw. Cena: 175 tys. PLN. 

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

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

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

8. Dom  w Beskidzie Niskim, 240 m kw,  działka 20  a. Pod  działalność  
agroturytyczną  jak  i prywatnie. Cena: 390 tys. PLN.  
Możliwość dokupienia działek budowlanych przylegających do nieruchomo-
ści – 19 arów, 4 ary, oraz działki rolnej 6 arów. 

9. Kamienica w centrum Olkusza. Na dole dwa lokale użytkowe, na górze – 
powierzchnia mieszkalna. Cena: 770 tys. PLN.

MIESZKANIA  NA SPRZEDAŻ
10. Bezczynszowe mieszkanie w domu wolnostojącym/kamienicy w Krzeszowi-

cach, 55 m kw. Cena: 140 tys. PLN. 

11. Mieszkanie w Krakowie (Bielany), ponad 47 m kw plus piwnica. Cena: 220 tys. 
PLN.

DZIAŁKI NA SPRZEDAŻ
12. Widokowa działka budowlana 34 a (plus udział w drodze) w Krzeszowicach. 

Cena: 204 tys. PLN.
13. Działka budowlana 26 a w Krzeszowicach. Cena: 210 tys. PLN.
14. Działka budowlana 48 a w Krzeszowicach 48 a. Cena: 230 tys. PLN.
15. Widokowa działka budowlana 15 a na os. Żbik (Krzeszowice).  

Cena: 135 tys. PLN. 
W pobliżu znajduje się działka o areale 13 a, również do sprzedania.  

16. Widokowa działka budowlana 10,6 a w Siedlcu k/Krzeszowic.  
Cena: 106 tys. PLN.

17. Widokowa działka budowlana 12 a w Siedlcu k/Krzeszowic.  
Cena: 120 tys. PLN.

18. Widokowa działka budowlana 11,2 a w Siedlcu k/Krzeszowic.  
Cena: 97 tys. PLN.

19. Widokowa działka  budowlana 11,5 a w Siedlcu k/Krzeszowic.  
Cena: 122 tys. PLN.

20. Widokowa działka budowlana 10 a w Siedlcu k/Krzeszowic.  
Cena: 85 tys. PLN.

21. Widokowa działka budowlana 23,7 a w Siedlcu k/Krzeszowic.  
Cena: 250 tys. PLN. 

22. Działka budowlana 7 a plus udział w drodze w Tenczynku. Cena: 95 tys. PLN.
23. Działka budowlana 10 a plus udział w drodze 1,8 a w Tenczynku.  

Cena: 123 tys. PLN.
24. Działka budowlana  7 a  w Tenczynku . Cena: 104 tys. PLN.
25. Działka budowlana 8 a w Tenczynku. Cena: 93 tys. PLN.
26. Działka budowlana 10 a  w Tenczynku . Cena: 136 tys. PLN.
27. Działka budowlana 7 a w Tenczynku . Cena: 87 tys. PLN.
28. Działka budowlana 9 a w Tenczynku . Cena: 107 tys. PLN.
29. Działka budowlana 11 a w Tenczynku.  Cena: 137 tys. PLN.

30. Działka budowlana 40 a w Tenczynku. Cena: 415 tys. PLN.
31. 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. 

32. Działka budowlana 10 a. w Miękni. Cena: 94 tys. PLN.
33. Działka  budowlana 11 a w Miękini. Cena: 104 tys. PLN. 

34. Działka budowlana 10 a w Woli Filipowskiej. Gotowy projekt budowlany na 
dom jednorodzinny o pow. użytkowej 100,25 m kw. Cena: 110 tys. PLN. 

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

36. Widokowa działka budowlana 19 a w Szczyglicach (jest możliwość wydziele-
nia mniejszej działki). Cena: 342 tys. PLN. 

37. Widokowa działka budowlana 10 a w Zelkowie. Cena: 193 tys. PLN. 

38. Działka budowlana  10 a w Burowie, 3 km od Zabierzowie, 2 km od Balic. 
Cena: 215 tys. PLN. 

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

40. Działka budowlana 12 a w Więckowicach. Cena: 264 tys. PLN.
41. Działka budowlana 8 a w Więckowicach. Cena: 184 tys. PLN. 

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

46. Widokowa działka budowlana ok. 10 a w Pękowicach (gm. Zielonki).  
Cena: 170 tys. PLN. 

47. Działka budowlana 15 a w Białym Kościele. Cena: 160 tys. PLN. 
Możliwość dokupienia sąsiednich terenów rolnych 1-2 H   
w cenie 1 tys PLN/ar.  

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

49. Działka budowlana  w Mnikowie, o powierzchni 7,8 a.  
Plus udział w drodze  ok. 40 m. Cena: 87 tys. PLN. 

50. Działka budowlano-rolna 47 a w Morawicy, z czego 20 a od drogi - działka 
budowlana.  Cena: 220 tys. PLN. 

51. Działka budowlana 12 a  plus 8 a rolnej w Kwaczale (gm. Alwernia).  
Nowa cena: 100 tys. PLN. 

52. Widokowa działka budowlana 19 a w Beskidzie Niskim. Cena: 70 tys. PLN.
Możliwość dokupienia  4a działki budowlanej oraz 6a działki rolnej. 

53. Widokowa działka budowlana 4 a  w Beskidzie Niskim. Cena: 14,5 tys. PLN. 

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

.
DZIAŁKI KOMERCYJNE NA SPRZEDAŻ

55. 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. 

56. Działka 1,45  ha., użytkowanie wieczyste, przeznaczenie – przemysł. 
Budynek magazynowo-usługowy o pow. 1710 m kw. Pozwolenie na budowę 
hali magazynowo-produkcyjnej ponad 9200 m kw. Działka znajduje się w 
północno-wschodniej części Krakowa.

57. 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. 

58. Działka budowlano-usługowa 60 a w Zabierzowie. Dojazd dla TIR. Możliwość 
podziału terenu na mniejsze działki oraz prowadzenie działalności usługowej, 
magazynowej itp. Cena: 880 tys. PLN.

. DOMY/MIESZKANIA DO WYNAJĘCIA
59. Część domu wolnostojącego - ok. 40 m kw., w Szczyglicach, osobne wejście. 

Cena najmu: 800 PLN dla jednej osoby, 1000 PLN dla dwóch osób. Kaucja 
w wysokości jednomiesięcznego czynszu. Ogrzewanie w cenie najmu. 
Pozostałe media w/g zużycia. 

60. Mieszkanie w domu wolnostojącym w Pisarach. Górna kondygnacja - 
poddasze ok. 100 m kw, osobne wejście. Kaucja 1000 PLN. Czynsz plus media 
w/g zużycia. Cena: 1000 PLN/m-c 

61. Mieszkanie w domu wolnostojącym, ok. 80 m kw., w Ściejowicach.  
Kaucja 1000 PLN. Cena: 1000 PLN /m-c. 

62. Lokal /mieszkanie w Nawojowej Górze ok. 40 m kw. Opcjonalnie do wynajęcia 
dodatkowo pomieszczenie ok. 15 m kw. Cena najmu: 500 PLN - m/c. 

63. Pokoje w domu wolnostojącym w Kochanowie. 4 mieszkania jednopokojowe 
po ok. 25 m po 550 PLN z mediami i ogrzewaniem oraz 1 mieszkanie jedno-
pokojowe dwuosobowe w cenie 800 PLN z mediami i ogrzewaniem. Wspólna 
kuchnia i łazienka. Kaucja w wysokości jednomiesięcznego czynszu. 

64. Mieszkanie 51 m kw. w Krakowie przy ul. Nowosądeckiej. Nowoczesny blok. 
Czynsz, w którym znajduje się ogrzewanie, woda oraz fundusz remontowy 
wynosi 480 PLN. Prąd w/g wskazania licznika. Możliwość wynajmu mieszka-
nia na trzy okresy: rok: 1200 PLN plus czynsz, 2 lata 1150 PLN plus czynsz, 3 
lata 1100 PLN plus czynsz.

DLA PRACOWNIKÓW
65. Pokoje dla pracowników (maks. 18 osób) w Krzeszowicach. Cena: 12 zł/łóżko/

dobę z ogrzewaniem i wszystkimi mediami. 

66. Mieszkanie dla 5-6 pracowników w domu w Wielkiej Wsi.  Cena: 20 PLN/1 
osobę na dobę.

67. Dom dla 12 pracowników w Balicach. Kaucja w wysokości: 1 tys. PLN. Cena 
2,5 tys. PLN/m-c plus media.

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

LOKALE DO WYNAJĘCIA
69. Lokal usługowo-biurowy w Krzeszowicach, ok. 75 m kw. Kaucja w wysokości  

2 tys. PLN. Cena: 1000 PLN netto/m-c. 

70. Lokal handlowo-usługowy, 8 km od Olkusza i Krzeszowic, ok. 100 m kw.  
Cena: 1000 PLN/m-c. 

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

72. Lokal w Jerzmanowicach 440 m kw, działka 8 a. Cena: 8.800 PLN netto/m-c. 

73. Lokal usługowo-handlowo-biurowy w Krakowie - Stare Dębniki (blisko ul. 
Konopnickiej), 20 m kw. Kaucja zwrotna w wysokości dwumiesięcznego 
czynszu. Cena: 1300 PLN/m-c plus media w/g zużycia.

HALE DO WYNAJĘCIA
74. Hala ok. 460 m. kw. w okolicach Krzeszowic. Cena: 4,5 tys. /m-c.

PROSIMY O ZGŁASZANIE  domów, części domów oraz mieszkań do wynajęcia i sprzedaży.  
POSZUKUJEMY 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

Szczegóły ofert na naszej stronie internetowej:  

www.gwarek-nieruchomosci.pl

Posesja w Kochanowie  
gm. Zabierzów:  

dom 438 m kw., garaż dwusta-
nowiskowy, działka 44 a.  

Pod działalność agroturystycz-
ną, medyczną, rehabilitacyjną, 

jak i prywatnie. 
Cena: 1,5 mln PLN.

DO SPRZEDANIA

Działka budowlana 8 a  
w Tenczynku.

Prąd i woda koło działki,  
gaz i kanalizacja ok. 20 m  

od działki. 
Cena: 93 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA

Działka budowlano-usługowa 
 60 a w Zabierzowie.

Dojazd dla TIR. Możliwość 
podziału terenu na mniejsze 

działki oraz prowadzenie 
działalności usługowej, 

magazynowej itp. 
Cena: 880 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA

Działka budowlana 12 a 
  plus 8 a rolnej w Kwaczale 

(gm. Alwernia) 
w spokojnej okolicy, między 

zabudowaniami. Media: prąd, 
woda na działce, gaz w drodze 

przy działce.
Nowa cena: 100 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA

Działka 59 a  
w Węgrzcach Wielkich

 ujęta w Planie Zagospodarowa-
nia Przestrzennego jako 

„produkcja i usługi”. Możliwość 
postawienia dużej hali. Szero-
kość działki ok. 32 m. Dojazd 
dla TIR od strony Nowej Huty. 

Cena: 590 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA
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WYDARZENIA KULTURALNE, IMPREZY, SPOTKANIA
ZABIERZÓW

KRZESZOWICE

CHRZANÓW

Kino "Sztuka" w Chrzanowie zaprasza
„AVENGERS: CZAS ULTRONA” PREMIERA 2D/3D

• 08-09.05 godz. 14.30, [3D dubbing], 17.45 [3D dubbing], 21.00 [2D napisy] •
• 10.05 godz. 10.00 [2D napisy] • 11-14.05 godz. 16.00 [3D dubbing], 19.30 [2D napisy] •

• 15.05 kino nieczynne • 16.05 godz. 20.00 [2D napisy] • 17-21.05 godz. 16.00 [3D dubbing], 19.30 [3D napisy]  
• 22.05 godz. 21.30 [3D napisy] • 24.05 seans o godz. 9.30 [2D napisy] •

reż.: Joss Whedon; czas: 141 min.; gat.: akcja/sci-fi; prod. USA, 7 lat
Cena biletu 2D: Piątek - Niedziela: norm. 15,00 zł, ulg. 13,00 zł. Poniedziałek - Czwartek: 13,00 zł.

Poniedziałek - Niedziela: 12 zł (bilet rodzinny - min. 5 osób)
Cena biletu 3D: Piątek - Niedziela: norm. 20,00 zł, ulg. 17,00 zł. Poniedziałek - Czwartek: 17,00 zł.

„SEKRETY MORZA” [dubbing PL]
• 22.05 godz. 15.30 • 23.05 godz. 17.30 • 24.05 godz. 18.00 • 25-28.05 godz. 15.30 •
reż.: T. Moore; czas: 93 min.; gat.: animacja/familijny/fantasy; prod. Dania/Irlandia, b/o

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

„JAN PAWEŁ II. SZUKAŁEM WAS...”
• 22.05 godz. 17.30 •

reż.: J. Szmidt; czas: 90 min.; gat: dokumentalny; prod. Polska, b/o
Cena biletu: 10 zł

„VINCENT VAN GOGH. Nowy sposób widzenia” [napisy PL]
• 22.05 godz. 19.30 •

czas: 90 min.; gatunek: reportaż
Cena biletu: 25 zł (normalny), 20 zł (ulgowy: seniorzy, rodziny, szkoły) 

„WIEK ADALINE”
• 23.05 godz. 20.00 • 24.05 godz. 20.00 • 25.05-28.05 godz.17.40, 20.00 • 26.05 godz. 17.40 •  

Sztuka dla mamy*; reż.: L. T. Krieger; czas: 110 min.; gatunek: melodramat; prod. USA, 12 lat
Cena biletu:  Piątek - Niedziela: norm. 15,00 zł, ulg. 13,00 zł. Poniedziałek - Czwartek: 13,00 zł.

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

TRZEBINIA

Kino "Sokół" w Trzebini zaprasza
PREMIEROWO: AVENGERS: CZAS ULTRONA”

• 07.05 - 3D 17:00 (dubbing PL) • 08.05 - 2D 16:45 (dubbing PL), 3D 19:45 (dubbing PL) • 
• 09.05 - 3D 16:00 (dubbing PL),  2D 19:00 (dubbing PL) • 10.05 - 2D 16:00 (dubbing PL), 3D 19:00 (dubbing PL) 

• 12.05 - 3D 16:30 (dubbing PL),  2D 19:30 (dubbing PL) • 13.05 - 2D 16:30 (dubbing PL), 3D 19:30 (dubbing PL) • 
• 14.05 - 3D 16:30 (dubbing PL),  2D 19:30 (dubbing PL) • 15.05 - 3D 16:00 (dubbing PL),  2D 19:00 (napisy PL) • 

16.05 - 2D 16:00 (dubbing PL), 3D 19:00 ( napisy PL) • 17.05 - 3D 19:30 (dubbing PL) •  
19.05 - 2D 16:30 (dubbing PL), 3D 19:30 (napisy PL) • 20.05 - 3D 16:30 (dubbing PL),  2D 19:30 (napisy PL)  

• 21.05 - 2D 16:30 (dubbing PL), 3D 19:30 (napisy PL) • 
czas: 140 min. ; gat.: sf/akcja/fam, USA 

Bilety całe 3D - 20 zł, ulgowe 3D - 17 zł, 2D całe – 14 zł, 2D ulgowe – 12 zł.

SYSTEM (CHILD 44) - (NAPISY PL) 
• 07.05  – 20:00 •

czas: 94min.;  gatunek: thriller/dramat, USA 
Bilety całe - 14 zł, ulgowe - 12 zł.

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

BALLET MAGNIFICAT
Już po raz czwarty do Chrzanowa przyjedzie Ballet Magnificat. Tym razem wystawi najnowszy spektakl  
„Face to face”. Zapraszamy 10 maja 2015, godz. 18.00 do sali teatralnej MOKSiR w Chrzanowie.
Bilety w cenie 35 zł, ulgowe 25 zł do nabycia: - Informacja MOKSiR, tel. 32 623 30 86 w.53 - dozrodla@gmail.com 

RANDKA W CIEMNO
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie zaprasza  15 maja 2015 r. o godz. 19.00 (sala teatralna 
MOKSiR) na spektakl teatralny pt. RANDKA W CIEMNO. Bilety w cenie 65 zł (parter) i 55 zł (balkon) do nabycia 
w informacji MOKSiR (32 6233086 w. 53)

NOWY PROGRAM KABARETU NEONÓWKA
Miejski  Ośrodek  Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie zaprasza 12 czerwca o godz. 17.30 na nowy program 
kabaretu NEONÓWKA „Pielgrzymka do miejsc śmiesznych”. Bilety w cenie 65 zł parter i 55 zł balkon do nabycia 
w Informacji MOKSiR (tel. 32 6233086 w. 53)

VI ROWEROWA FAMILIADA W DOLINIE BĘDKOWSKIEJ
KKS Jura Moto Sport i Stowarzyszenie „Homini et Terrae” organizują  

w dniu  9 maja (sobota) 2015 r. VI Rodzinną Rowerową Familiadę.
Impreza ma charakter rodzinnego rajdu rowerowego dla mieszkańców Gminy Zabierzów i Gminy 
Wielka Wieś. Start do imprezy nastąpi o godzinie 11.00 przy gospodarstwie rybackim „Dolina 
Będkowska”.
Rodzinna Rowerowa Familiada jest imprezą rekreacyjno-sportową o charakterze rodzinnego 
rajdu rowerowego. Nie obowiązują na niej limity czasowe pokonania trasy jak i limity wiekowe 
uczestników.
Do udziału w niej zapraszamy całe rodziny. Udział w  imprezie jest zwolniony z wpisowego. 
Tempo poruszania się po trasie będzie uzależnione od możliwości uczestników. Trasa Familiady 
wynosi około 15 kilometrów i prowadzi drogami asfaltowymi i duktami leśnymi z gospodarstwa 
rybackiego „Dolina Będkowska” w Kobylanach, poprzez Dolinę Będkowską do Łaz, urokliwą pętlą 
z metą w gospodarstwie rybnym.
Wszyscy uczestnicy imprezy otrzymują numery startowe, dyplomy oraz okolicznościowe gadżety, 
na mecie częstowani będą gorącym posiłkiem, wezmą także udział w fieście sportowo-rekreacyjnej 
z nagrodami. Najmłodszy i  najstarszy zawodnik, a  także najliczniej reprezentowana rodzina 
i najliczniej reprezentowana szkoła otrzymują nagrody specjalne.
Impreza współfinansowana ze środków budżetowych Gminy Wielka Wieś i Gminy Zabierzów.

Gminna Biblioteka Publiczna w Zabierzowie, ul. Szkolna 2
15 maja (piątek) 2015, godz. 18.00

BEDEKER LIRYCZNY - wiersze o Zabierzowie - Krzysztof Ślusarczyk
Między wierszami standardy jazzowe:

vocal - Joanna Natalia Ślusarczyk; gitara – Tomasz Kobiela
Bedeker liryczny to kolejny tomik z trylogii o „swoim miejscu”. Bo czymże jest nasza 
droga, jak nie jego szukaniem, obojętnie, czy jesteśmy domatorami czy nomadami. 
Z natury, a jeszcze częściej, na skutek życiowych okoliczności.
O miejscu urodzenia traktował zbiór Niebo na parę, ziemia na pych, miejscu dojrzewania 
poświecone są teksty U zdroju, czyli w piątek jatki (w przygotowaniu), a po miejscu 
zamieszkania, już od lat ponad czterdziestu – oprowadza obecne wydawnictwo, będące 
wyborem określonych tematem wierszy. 
Tomiki prezentowane są nie po kolei, jak to w życiu bywa, ale za to we wszystkich 
tyle samo strof o krainach, co o emocjach. O miejscach z wyraźnie zaznaczonymi 
współrzędnymi geograficznych i  z mniej rozpoznawalnych stanami psychicznymi, 
towarzyszącymi tamtejszym zdarzeniom, ludziom, przedmiotom. 
Każdy z nas ma własny bedeker, przewodnik po miejscach sobie bliskich, ważnych, szczególnych. Miejscach 
– pięknych naszym wzruszeniem. Wracamy do nich chętnie ciuchcią nostalgii albo dopiero wybieramy się 
na ich poszukiwanie aeroplanem marzeń.  
Znaleźć własne miejsce – jakżeż to ważne: w kosmosie dnia codziennego, kiedy nasza podróż jest zwykłym 
krzątaniem, oraz podczas eskapad „na koniec świata”; w przestrzeni swoich „dwóch metrów kwadratowych” 
i na orbicie ledwie wyobrażanych galaktyk.

SIÓDMY RODZINNY RAJD ROWEROWY  
BALICE - BURÓW
Z OKAZJI ŚWIĘTA 3. MAJA
Wyruszamy 10.05.2015 (niedziela) o godz. 14.00 spod 
Kaplicy w Balicach,
Około 15.20 przyjeżdżamy na plac koło Domu Kultury  

w Burowie, gdzie na nas czeka poczęstunek, okolicznościowa gawęda i wspól-
ne śpiewanie pieśni patriotycznych 
Zapraszamy: Sołtys i Rada Sołecka Burowa, Stowarzyszenie „KUŹNIA”
Zadanie współfinansowane ze środków budżetu Gminy Zabierzów.

O MAŁEJ SYRENCE W NIEJEDNEJ PIOSENCE
TCK zaprasza na przedstawienie dla dzieci „O MAŁEJ SYRENCE W NIEJEDNEJ PIOSENCE”; 
Dom Kultury “Sokół” w Trzebini
1 czerwca 2015, godz. 9.00 i 11.00 Bilety 18 zł; rezerwacje: (32) 611 06 21

MARC CHAGALL
Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach, Galeria w Pałacu Vauxhall zaprasza na wystawę
MARC CHAGALL -  ilustracje do Biblii i inne litografie - wernisaż: 8 maja 2015, piątek, godz. 19:00
Wystawa prezentuje litografie Marca Chagalla, jednego z najwybitniejszych artystów XX wieku, związanego z 
kręgiem twórców École de Paris. Współorganizatorem wystawy i jej właścicielem jest firma Lep Art Consulting
Wystawa czynna do 3 czerwca

BIBLIOTEKA W TENCZYNKU - MAJ
08.05.2015 r. (piątek) godz. 14.00 – Dzień Bibliotekarza – 
Spotkanie bibliotekarzy z gminy Krzeszowice 
(MGBP Krzeszowice, Pl. F. Kulczyckiego 1)

11.05.2015 r. (poniedziałek) godz. 11.00 - „Moja pasja – moja radość” – spo-
tkanie z Michałem Słoniną – tancerzem breakdance Zaproszeni goście – dwie 
klasy gimnazjalne z Zespołu Szkół w Tenczynku. 

13.05.2015 r. (środa) godz. 10.30 - „Moja pasja – moja radość” – spotkanie 
z Michałem Słoniną – tancerzem breakdance. Zaproszeni goście – dwie klasy 
trzecie z Zespołu Szkół w Tenczynku.

14.05.2015 r. (czwartek) godz. 10.00 – montaż słowno-muzyczny: „Zbieramy 
zioła na wianki” w wykonaniu przedszkolnej grupy „Elfy”. Zaproszeni goście 
- „Leśne Duszki” i „Skrzaty” z Przedszkola Samorządowego  w Tenczynku 

15.05.2015 r. (piątek) godz. 10.15 – spotkanie z Anną Stefaniak - ilustratorką 
książek dla dzieci Zaproszeni goście – dwie klasy pierwsze z Zespołu Szkół w Tenczynku
 
18.05.2015 r. (poniedziałek) godz. 17.00 – Spotkanie autorskie  z aktorką i pisarką  Anną Lutosławską - Jaworską 
Zaproszeni goście – mieszkańcy Tenczynka

Biblioteka w Tenczynku 
ul. Reymonta 3 , 32-067 Tenczynek  ;  tel. 12 257 93 87  ;  e-mail: mgbptenczynek@wp.pl

ROZDROŻE MIŁOŚCI
Trzebińskie Centrum Kultury, Teatr pod Dobrym Okiem zapraszają na sztukę

„Rozdroże miłości”, Dom Kultury „Sokół” w Trzebini, 17 maja 2015 roku,  
godz. 17.00 wstęp wolny
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Wydawca:  
"Gwarek" Media & Nieruchomości  

Sylwia Mossakowska
Adres redakcji:  

32-300 Olkusz, ul. Przemysłowa 14 
tel. 696 595 118, 796 351 499

Redaktor naczelna: Sylwia Mossakowska 
Druk: Polskapresse Sp. z o.o.

"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.

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

ww

tel. 12-257-79-59

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

KONTAKT

w.kamieniarstwokruk.pl
kamkruk@op.pl

WYSTAWA NAGROBKÓW 
RÓWNIEŻ 

W FIRMIE POGRZEBOWEJ 
W MODLNICZCE 

www.fpkruk.pl
info@fpkruk.eu

GODZINY OTWARCIA 
8.00-17.00
8.00-12.00

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...

Fundacja Człowiek Dla Zwierząt poszukuje troskliwego kochającego domu dla 
Buńka, starszego psa w typie bernardyna.
Buniek został podrzucony do ośrodka fundacji w styczniu tego roku. Był w strasz-
nym stanie: wychudzony, wyziębiony, po wypadku, w czasie którego stracił kła i 
był potłuczony. Szybko zorientowaliśmy się, że z powodu zaćmy Buniuś nie widzi. 
Po kilkunastu dniach psiak doszedł do siebie, zaokrąglił się, sierść stała się piękna 
i błyszcząca, odzyskał wigor i dobry humor. Okazało się, że Buniuś to cudowny, 
łagodny, radosny pies, który cieszy się ze wszystkiego. Doskonale radzi sobie ze 
swoja ślepotą, w niczym mu ona nie przeszkadza. Obecnie jest w doskonałej formie.
Mamy nadzieję, że pomimo jego ślepoty znajdzie się ktoś, kto go pokocha i zapewni 
ciepły dom i miłość na najbliższe lata. W zamian Buniek odpłaci się wiernością, 
przywiązaniem i wielką wdzięcznością, jakiej nie potrafi okazać nikt z wyjątkiem psa.
Buniek został odpchlony, odrobaczony, zaszczepiony na choroby zakaźne i wście-
kliznę. Kontakt: 534 884 174.

Fundacja Człowiek Dla Zwierząt poszukuje odpowiedzialnego domu dla młodej suczki, 
która dostała imię Bisia. Suczka jest średniej wielkości psem, waży ok. 20 kg. W stosunku 
do ludzi jest bardzo serdeczna, łagodna i przyjazna. Lubi psy, ale z suczkami nie zawsze się 
zgadza. Potrafi chodzić na smyczy i zachowywać czystość. Jest bardzo karna i posłuszna. 
To mądry, inteligentny psiak. Bisia została odpchlona, odrobaczona i zaszczepiona na 
wściekliznę i choroby zakaźne oraz wysterylizowana i zaczipowana. Warunkiem adopcji 
jest podpisanie umowy adopcyjnej. 
Kontakt w sprawie adopcji: 534 884 174.

Od redakcji: Wszystkie historie zwierząt publikowane na łamach „Gwarka” w naszym „kąciku adopcyjnym” są smutne, poruszające... Jednak chyba najbardziej boli 
i oburza ludzka znieczulica, która pozwala porzucić na pastwę losu starszego psa, który służył swemu „panu” całe lata - całym sercem, całym sobą. Kim jest człowiek, 
który zdolny jest do czegoś takiego... Strach pomyśleć, że takich ludzi mijamy na ulicy, w sklepie… Ludzi bez podstawowych zasad, zdolnych do wszystkiego. Bo kto 
porzuca wiernego psiego przyjaciela w starości, chorobie, zdolny jest do tego samego w stosunku do swoich bliskich, zdolny jest do wszystkiego, co złe…
Wierzymy jednak, że i Buniuś  i Bisia i wszystkie przedstawiane na naszych łamach zwierzaki, dzięki Państwu – naszym Czytelnikom, znajdą swoje nowe domy – cudowne i bezpieczne.

BUNIEK

BISIA

Wychodząc z założenia, że zupełnie 
inaczej odbierają to miejsce ludzie 
młodzi, a inne wrażenia będą mieć 
osoby dojrzałe, zdecydowaliśmy się 
zaprosić naszych seniorów, w ramach 
programu „Aktywni i potrzebni - 
gmina Wielka Wieś przyjazna senio-
rom” do zwiedzenia tego szczególne-
go miejsca.
Pomimo początkowych obaw, iż nie-
wiele osób zdecyduje się na tę trud-
ną wycieczkę, zainteresowanie było 
bardzo duże, konieczne okazało się 
zorganizowanie drugiej tury wyjaz-
du, zgłosiło się bowiem około 85 se-
niorów. Blisko 3,5 godzinna wizyta 
w autentycznym Miejscu Pamięci była 
doświadczeniem unikatowym.
Zwiedzanie rozpoczęliśmy w byłym 
obozie Auschwitz I Stammlager. Tam 

skupione są obiekty dydaktyczne, edu-
kacyjne, wystawiennicze, które wpro-
wadzały nas w historię Auschwitz 
- niemieckiego, nazistowskiego obo-
zu koncentracyjnego, który istniał 
w latach 1940-1945. Jego pierwszymi 
więźniami byli Polacy. Początkowo 
oprócz nich w obozie znalazła się 
także niewielka grupa Żydów i Niem-
ców; ci ostatni pełnili z reguły funkcje 
w nadzorze obozowym. W kolejnych 
latach osadzani byli tam również więź-
niowie innych narodowości. Od 1942 r. 
najbardziej liczną grupą kierowaną do 
KL Auschwitz stali się Żydzi, oni też 
stanowili największą grupę ofiar.
Duże grupy więźniów i ofiar stanowili 
również Polacy, Romowie i sowiec-
cy jeńcy wojenni. Kolejną częścią 
zwiedzania był obóz Birkenau, gdzie 

ogrom poobozowej przestrzeni, ki-
lometry drutów, rzędy baraków, ru-
iny komór gazowych i krematoriów 
uzmysławiają zwiedzającym rozmiar 
tragedii i jej  realność.
Auschwitz - Birkenau to fragment hi-

storii, której nie możemy i nie powin-
niśmy nigdy zapomnieć. Wycieczka, 
choć tak trudna, wywarła na zwiedza-
jących ogromne wrażenie - nikt nie 
pozostał obojętny. 

 v tekst i foto: GOPS

W MUZEUM AUSCHWITZ - BIRKENAU
W tym roku przypada 70. rocznica wyzwolenia obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. Pamięć o dramacie Auschwitz 
oraz jego Ofiarach leży w sercach ludzi na całym świecie, jest to temat trudny i bolesny. Większość z nas odwiedziła 
muzeum Auschwitz - Birkenau będąc jeszcze w szkole podstawowej.

Autorami Konstytucji 3 Maja byli: Stanisław 
August Poniatowski, Ignacy Potocki  i Hugo 
Kołłątaj. Polska stała się monarchia parla-
mentarną, zniesiono liberum veto,  wolne 
elekcje i konfederacje. Sprawiło to znaczne 
wzmocnienie władzy państwowej. Od tej 
pory pod opiekę prawa i rządu trafiała nie tyl-
ko szlachta, ale również mieszczanie i chłopi. 
Trzecioklasiści recytując wiersze i śpiewa-
jąc  patriotyczne piosenki przybliżyli nam 
wszystkim to narodowe święto.
W drugiej części uroczystości zilustrowali 
nam historie symboli narodowych- godła 
oraz flagi państwowej. Teraz już wiemy, że 
płynęły lata, zmieniali się królowie i zmie-

niał się również kształt Orła. Niezmienna 
jednak pozostawała symboliczna treść tego 
znaku. Orzeł Biały w koronie na czerwonym 
tle symbolizował i nadal to robi państwo 
Polskie. Oznacza potęgę i majestat. Wszyscy 
uczniowie naszej szkoły są dumni z naszych 
symboli narodowych i potrafią o Nie dbać.
Na koniec uroczystości głos zabrała pani 
dyrektor Grażyna Granda, która podkreśliła 
rangę święta Konstytucji 3 Maja oraz podzię-
kowała za udział w akademii.      

 v Teresa Ryczkowska 
SP w Jeziorzanach 

Źródło: www.liszki.pl

ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA W SZKOLE PODSTAWOWEJ  
IM. OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W JEZIORZANACH 

W dniu 30 kwietnia 2015 roku w Szkole Podstawowej w Jeziorzanach odbyła się piękna i patriotyczna uroczystość,  
poświęcona 224 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.  Uczniowie klasy trzeciej wraz ze swoją wychowawczynią 
p. Marią Milc przygotowali montaż muzyczno-słowny poświęcony jednej z najważniejszych ustaw w historii Polski. 
Uchwalona przez Sejm Wielki w 1791 r. Konstytucja była drugą na świecie i pierwszą w Europie ustawą tego typu.

Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia  
wraz z Centrum Medycznym BELUGA-MED organizują akcję profilaktyczną  

PROFILAKTYKA CHORÓB TARCZYCY - BIAŁA SOBOTA
w dniu 17 i 31 maja 2015 r. (niedziela) w Zespole Szkół w Jerzmanowicach 

(Jerzmanowice 366) w godz. 8.00 - 16.00. 
Rejestracja pod numerami telefonów 12 265-23-00, 12 353-45-46, 609-837-666

Akcja skierowana jest do kobiet w wieku od 25 lat. Akcja obejmuje USG tarczycy, 
pobranie krwi na TSH oraz konsultację endokrynologiczną w wypadku potrzeby dalszej 
diagnostyki i podjęcia działań.

Akcja finansowana jest w całości przez Starostwo Powiatowe w Krakowie.

BENEFIS  
TADEUSZA TRĘBACZA

TCK - Dwór Zieleniewskich 
zaprasza 7 maja (czwartek) 
o godzinie 17:00 na be-
nefis 70-lecia działalności 
kulturalnej i artystycznej  
Tadeusza Trębacza.

Wstęp wolny!

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
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SCHODY

PARAPETY
BLATY

KOMINKINAGROBKI
GROBOWCE
PIWNICE

www.vladex.pl                    biuro@vladex.pl

WŁASNA PRODUKCJA BEZ POŚREDNIKÓW

tel.(12) 280 61 58

605 240 728
605 247 158

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE 
NA TERENIE CAŁEGO KRAKOWA I OKOLIC

CAŁODOBOWE POGOTOWIE 
POGRZEBOWE

KAMIENIARSTWO

BEZGOTÓWKOWE ROZLICZENIA W RAMACH 
ZUS, KRUS I INNE

PROFESJONALNE WIEŃCE I WIĄZANKI 
POGRZEBOWE I OKOLICZNOŚCIOWE

CZERNICHÓW 26 tel. 607 311 514

KWIACIARNIA
www.oknoplast.com.pl

*  Promocja oznacza dodatkowe rabaty na okna Koncept, Prolux 
i Platinium Evolution1 zakupione wraz z usługą montażu w wy-
branych salonach sprzedaży. Szczegóły promocji w regulaminie.

OLMAR
Partner Handlowy
Krzeszowice 
ul. Kościuszki (obok CPN) 
tel. 12 282 36 66


