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1 CZERWCA - MIĘDZYNARODOWY 
DZIEŃ DZIECKA

Janusz Korczak powiedział kiedyś „nie ma dzieci są ludzie”. I to jest 
prawda. „Dziecko to także człowiek tylko, że jeszcze mały...”. Przecież 
każdy dorosły kiedyś również był dzieckiem. Tak więc, podobnie jak 
każdy dorosły, dziecko jest właścicielem pewnych praw i wolności. 
Nazywają się one prawami człowieka. Źródłem tych praw jest god-
ność człowieka, zwana również człowieczeństwem. W Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej zapisana jest ona w art. 30:

„Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło 
wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, 
a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych”. 

więcej na str. 2
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• 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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*  Wartość uśredniona zysku światła szyby w oknie PIXEL wyposażonym w słupek ruchomy  
z klamką centralną w stosunku do standardowych rozwiązań okien ze słupkiem ruchomym.

Doskonałe połączenie elegancji, estetyki  
i nowoczesnych technologii, zapewniające  
nawet 22%* więcej światła w pomieszczeniu.

Partner Handlowy OKNOPLAST 

Krzeszowice, 
ul. Kościuszki (obok CPN)
tel. 12 282 36 66

Z godności wywodzą się dwie zasady: 
wolność i równość, które są podstawą 
wszystkich praw człowieka. Wolność 
oznacza to, że człowiek nie jest wła-
snością kogokolwiek, posiada wolną 
wolę, może samodzielnie podejmo-
wać decyzje i świadomie ponosić za 
nie odpowiedzialność (dziecko uczy 
się tego w trakcie dojrzewania). Rów-
ność oznacza, że każde dziecko ma 
takie same prawa i ma być tak samo 
traktowane przez wszystkich bez ja-
kiejkolwiek dyskryminacji.

Dlaczego wobec tego mówi się 
o prawach dziecka?

Otóż, ze względu na to, że człowiek 
przed i po urodzeniu (zwany dziec-
kiem) nie jest w stanie funkcjonować 
samodzielnie, uznano, iż do pewnego 
momentu swojego życia musi pozo-
stawać pod opieką dorosłych.  

Kto to jest dziecko?
Konwencja o Prawach Dziecka w art. 
1. definiuje „dziecko” jako  „każdą 
istotę ludzką w wieku poniżej osiem-
nastu lat, chyba że zgodnie z prawem 
odnoszącym się do dziecka uzyska 
ono wcześniej pełnoletność”.
W rozumieniu ustawy z dnia 6 stycz-
nia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka 
„dzieckiem jest każda istota ludzka od 
poczęcia do osiągnięcia pełnoletności 
(Art.2.1.). Uzyskanie pełnoletności 
określają odrębne przepisy(Art.2.2).
Najważniejszymi opiekunami są ro-
dzice. Jednak wtedy, gdy ich zabrak-
nie lub nie wywiązują się ze swoich 
obowiązków rodzicielskich lub nie 
dają sobie samodzielnie rady z opieką 
nad dzieckiem, to państwo w myśl 
zasady pomocniczości musi im pomóc 
lub przejąć ich obowiązki.

Art. 72. Konstytucji RP
Rzeczpospolita Polska zapewnia ochro-
nę praw dziecka. Każdy ma prawo 
żądać od organów władzy publicznej 
ochrony dziecka przed przemocą, okru-
cieństwem, wyzyskiem i demoralizacją.

Dziecko pozbawione 
opieki rodzicielskiej ma 
prawo do opieki i pomo-
cy władz publicznych.
Ale to wszyscy dorośli 
powinni brać udział 
w rozwoju umysłowym 
i fizycznym dziecka, 
gdyż dzieci są naj-
większym bogactwem 
każdego społeczeństwa 
i w przyszłości to one będą decydo-
wały o swojej wspólnocie, państwie, 
globie. Należy je więc bardzo dobrze 
do tej roli przygotować. Ma to robić 
rodzic, nauczyciel, lekarz, policjant, 
polityk itd.
Dziecko nie jest własnością dorosłych. 
Jest słabsze od dorosłych, dlatego też 
musi posiadać dodatkową ochronę 
przed siłą dorosłych. Taką ochronę 
dają im prawa dziecka zapisane w Kon-
wencji o prawach dziecka. Konwencja 
powtarza katalog większości praw 
człowieka, ponieważ nie ma sensu 
zapisania np. praw emerytalnych, 
gdyż w Polsce uzyskuje się je dopiero 
w wieku 67 lat. Konwencja natomiast 
zobowiązuje państwo i dorosłych do 
szczególnego traktowania dzieci.
Prawa dziecka, podobnie jak prawa 
człowieka podzielone są według kate-
gorii na prawa:
•	 osobiste, umożliwiające rozwój 

dziecka. Są to: prawo do życia, 
prawo do tożsamości, prawo do 
rozwoju, prawo do wychowania 
w rodzinie, prawo do wyrażania 
własnych poglądów, prawo do in-
formacji;

•	 polityczne lub publiczne, dzięki 
którym dziecko wyraża swoje po-
glądy i uczestniczy w życiu swojej 
grupy, społeczności, państwa. Są 
to prawa: prawo do wyrażania wła-
snych poglądów, prawo do uczest-
niczenia w stowarzyszeniach;

•	 socjalne, które są obowiązkami 
państwa i dorosłych do stworze-

nia odpowiednich warunków do 
rozwoju umysłowego i fizycznego 
dziecka. Są to: prawo do godnych 
warunków życia i odpowiedniego 
poziomu życia, prawo do opieki 
zdrowotnej, prawo do odpoczynku;

•	 ekonomiczne, umożliwiające 
dziecku przygotowywanie się do 
niezależności materialnej od in-
nych. Najważniejszym jest prawo 
do nauki; ponadto ochrona prawa 
pracy podejmowanej, czy to w ra-
mach obowiązku nauki czy waka-
cyjnego zarobku.

Ratyfikując Konwencję o Prawach 
Dziecka, państwo i dorośli zobowią-
zali się do uznania dobra dziecka za 
najwyższy cel w traktowaniu człowie-
ka - dziecka. Zobowiązali się również 
do przygotowanie dziecka do doro-
słego życia i ochrony dziecka przed 
wszelkiego rodzaju przemocą (nie-
wolnictwem, handlem ludźmi, wy-
korzystywaniem seksualnym, pracą 
przymusową, udziałem w działaniach 
zbrojnych).
Ponadto, państwa zobowiązały się do 
dostosowania instytucji publicznych 
do działań na rzecz ochrony praw 
dziecka. W Polsce Konstytucja RP 
z 1997 r. ustanowiła instytucję Rzecz-
nika Praw Dziecka, który stoi na stra-
ży praw i wolności dziecka.

Źródło:  
Oficjalna strona internetowa 

Rzecznika Praw Dziecka  
http://brpd.gov.pl
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Organizacją zajęła się pani dy-
rektor szkoły Barbara Szewczyk, 
pomysłodawczyni konkursu po-
lonistka Urszula Skołyszewska 
oraz Bogumiła Bąk i Katarzyna 
Kowalik. Aby było sprawiedli-
wie zadania konkursowe zosta-
ły przygotowane i przywiezione 
w dniu konkursu przez panie 
polonistki. Uczniowie podpi-
sywali się nie nazwiskiem, lecz 
godłem. W tym roku były to 
nazwy tańców. Bardzo dobrą 
znajomością zasad ortograficz-
nych musieli się wykazać ci, 
którzy prawie bezbłędnie pisali 
zadania konkursowe najeżone 
trudnościami.
Najlepszymi okazali się w kla-
sach młodszych POLONEZ, 
czyli Magdalena Kopeć ze 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Ka-
szowie. Drugie miejsce zdobył 
MAZUR - Kacper Robótka ze 
Szkoły Podstawowej w Mora-
wicy oraz ROCK AND ROLL 
- Piotr Strumiński z Zespołu 
Szkół w Liszkach.         
W kategorii klas IV-VI zwy-
ciężyła Weronika Poniedziałek 
(OBEREK) ze Szkoły Pod-
stawowej w Czułowie, po niej 
uplasował się Jakub Brzeź-
niak (POLONEZ) ze Szkoły 
Podstawowej z Kryspinowa, 
a trzecie miejsce zajęła Karo-
lina Szewczyk (ROCK AND 
ROLL ) ze Szkoły Podstawo-

wej nr 1 w Kaszowie.
Wśród gimnazjalistów 
pierwsza lokata przy-
padła Emilii Kowalik 
(TWIST) z Gimna-
zjum  w Liszkach, druga 
była Alicja Rzewuska 
(SAMBA) z Gimnazjum 
w Mnikowie, a trzecie 
miejsce przypadło Jano-
wi Jaskotowi (TANGO), któ-
ry reprezentował Gimnazjum 
w Mnikowie.
Wszyscy uczestnicy corridy 
zostali nagrodzeni pamiątko-
wymi dyplomami i książkami 
ufundowanymi przez pana 
Wójta Gminy Liszki oraz 
upominkami otrzymanymi od 
KBS Oddział Liszki reprezen-
towanym przez panią Dyrektor 
Marię Prenetę.

Przerywnikiem w zmaganiach 
konkursowych były tańce wy-
konane przez uczniów klasy V 
ze Szkoły Podstawowej  nr 1 
w Kaszowie.
Po pamiątkowych zdjęciach 
wszyscy obdarowani rozjechali 
się do domów, a panie polo-
nistki już wymyślają następne 
zadania na XV Jubileuszową 
Corridę Ortograficzną.

 v Urszula Skołyszewska      
www.liszki.pl

XIV GMINNA CORRIDA ORTOGRAFICZNA
17 maja 2016 w Szkole Podstawowej nr 1 im. Świętego Józefa  w Kaszowie odbyła 
się XIV Gminna Corrida Ortograficzna pod patronatem Wójta Gminy Liszki pana 
Pawła Misia. Przyjechali na nią finaliści szkolnych konkursów ortograficznych ze 
wszystkich szkół podstawowych i dwóch gimnazjów. Zawodnicy rywalizowali 
w trzech kategoriach wiekowych : kl. II-III, kl. IV-VI i gimnazjaliści. 
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Wtorek upłynął bardzo kreatywnie, bowiem w bibliotece powstawały 
piękne modele za sprawą klocków lego education, które na ten dzień 
zapewniła firma Bricks 4 Kidz. Dzieci uczestniczące w zajęciach 
rozwijały swoją wyobraźnię przestrzenną budując ruchome modele 
różnych urządzeń. Zajęcia trwały od rana do wieczora i wzięli w nich 
udział wybrane klasy z każdej ze szkół podstawowych z terenu gminy 
(łącznie około 90 uczniów). Dodatkowo w dwóch spotkaniach otwar-
tych dla czytelników udział wzięło kolejne 30 osób!

Dzięki Dyskusyjnym Klubom Książki działającym przy bibliotece 
mogliśmy wspólnie ze zgromadzaną społecznością lokalną za sprawą 
autorki Anny Kamińskiej wysłuchać fascynujących opowieści o Si-
monie Kossak. Podczas spotkania padały liczne pytania od publicz-
ności, na które autorka bardzo obszernie odpowiadała uzupełniając 
licznymi obrazami i fragmentami słuchowiska. Podpisywała również 
egzemplarze swojej książki.
W czwartkowe przedpołudnie wspólnie z wójtem gminy Wielka 
Wieś Tadeuszem Wójtowiczem przedszkolaki z Modlniczki od-
krywały świat magicznych skrzynek. Warsztaty cieszyły się ogrom-
nym zainteresowaniem i w tym dniu bibliotekę odwiedziły również 
przedszkolaki z Modlnicy, które także mogły wysłuchać fascynu-
jących opowieści płynących z drewnianych skrzynek. Jak co roku 
o słodkości dla naszych najmłodszych użytkowników zadbał sklep 
Lewiatan z Wielkiej Wsi za co ogromnie dziękuję. Kamishibai sta-
nowi nową ofertę biblioteki i z powodzeniem można wypożyczać 
i czytać swoim milusińskim.

W piątek bibliotekę odwiedził sokolnik Sławomir Pawłowski z Kra-
ków Airport, który opowiadał o świecie ptaków w bardzo szerokim 
aspekcie. W zajęciach uczestniczył również jego towarzysz –  raróg 
o imieniu Heniek.

Piątkowe popołudnie w księgarni Matras w Modlniczce zgromadziła 
się młodzież, aby wspólnie ze Sławomirem  Winszczykiem - przed-
stawicielem z wydawnictwa Granna odbyć niezwykłą podróż po-
przez wieki za sprawą jubileuszowej gry planszowej wydanej z okazji 
1050-lecia początków Państwa Polskiego. Rozgrywano także inne 
ciekawe i emocjonujące gry planszowe. Wszystkie z nich będą nieba-
wem dostępne w bibliotece i wzbogacą istniejącą już kolekcję.

Jak co roku wyłoniliśmy Super Czytaczy 2015 r. dla których przy-
gotowano karty prezentowe do Empiku oraz pamiątkowe dyplomy. 
Upominki do odbioru w bibliotece w Szycach. Najaktywniejszymi 
czytelniczkami zostały: Pani Anna Dąbrowa-Kowalska, Pani Wła-
dysława Hankiewicz i Pani Barbara Głuch.
Wszystkim zaangażowanym w przygotowanie tegorocznej edycji 
Tygodnia Bibliotek serdecznie dziękuję i do usłyszenia za rok w tej 
sprawie.

 v J. Patej – dyrektor biblioteki

BIBLIOTEKA INSPIRUJE DO DZIAŁANIA! 
Za nami kolejna edycja inspirującego Tygodnia Bibliotek jaki dla różnych grup wiekowych przygotowała Gminna Biblioteka w Wielkiej Wsi. Tym 
razem po raz pierwszy większość zajęć realizowana była w nowej siedzibie, co dodatkowo potęgowało większe zainteresowanie nie tylko przygo-
towanymi zajęciami, ale również nową biblioteką. W trakcie intensywnego tygodnia do biblioteki zapisało się wielu nowych czytelników, których 
serdecznie witamy w gronie użytkowników naszej biblioteki. Nie lada atrakcją dla dzieci była poniedziałkowa wizyta psa ratownika Gorana, który 
wspólnie z właścicielem Jerzym Hermą ze szkoły psiej tresury Psie Ego z Wieprza, przeprowadzili lekcję na cztery łapy. W trakcie zajęć był czas 
na edukację, zabawę oraz na mini poszukiwania osoby zaginionej.
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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

ŹRÓDŁO SUKCESU 2016

POMOC PSYCHOLOGICZNA W PUNKCIE  
KONSULTACYJNYM „PIERWSZY KONTAKT”

Uroczystość wręczenia Nagród Burmistrza Gminy 
Krzeszowice odbyła się w dniu 20 maja 2016 r. w Galerii 
Pałacu Vauxhall. Uświetnił ją koncert „Oczarowanie 
światem”, podczas którego piosenki Anny German 
zaśpiewała Lucyna Ordon-Klimczak.

Statuetki otrzymali:
•	 Anna	Kochalska-Hrycaniuk		

(kategoria:	człowiek)
•	 Miejsko-Gminna	Biblioteka	Publiczna	im.	Kazimierza	Wyki		

(kategoria:	instytucja)
•	 Bostar	Sp.	z	o.o.	(kategoria:	firma)
•	 Hufiec	ZHP	w	Krzeszowicach	im.	Szarych	Szeregów	(kategoria:	organizacja)

Laureatom oraz przedstawicielom wyróżnionych instytucji serdecznie gratulujemy.
żródło: www.krzeszowice.pl

Czy na długą wędrówkę w nieznanym terenie zapakowałbyś do swojego plecaka kamienie? Jeśli 
nawet znalazłyby się tam, to pewnie chciałbyś je jak najszybciej wyjąć. Niektóre przeżycia, emocje, 
doświadczenia ciążą jak takie kamienie – stanowią dodatkowy balast, który utrudnia radzenie sobie 
z codziennymi wyzwaniami, zatruwa myśli, niszczy relacje. Trudnych przeżyć nie można się jednak 
łatwo pozbyć – są jakąś częścią nas, mniej lub bardziej chcianą. Czasami pomocne okazuje się lepsze 
zrozumienie siebie, zobaczenie sprawy pod innym kątem, w nowym świetle. Czasami przyjrzenie się 
tym „kamieniom” sprawia, że stają się lżejsze, mniejsze, czasem orientujemy się, że jakoś łatwiej je 
dźwigać. Nie ze wszystkim trzeba radzić sobie samemu. Pomoc psychologa nie zlikwiduje problemów, 
ale może przyczynić się do lepszego radzenia sobie z nimi - do znalezienia siły i umiejętności w sobie, 
poprawy relacji z bliskimi, bezpiecznego przeżycia trudnych emocji.   

Dyżury psychologa w punkcie konsultacyjnym  
„Pierwszy kontakt” w Krzeszowicach

to okazja dla osób borykających się z problemami związanymi z uzależnieniami od alkoholu 
i narkotyków oraz z przemocą w rodzinie, na przyjrzenie się skomplikowanemu węzłowi trud-
ności z jakimi się zmagają. Na spotkania można zgłaszać się indywidualnie i rodzinnie. Pomoc 
świadczona jest nieodpłatnie. 
W celu sprawnej obsługi osób wskazany jest wcześniejszy kontakt telefoniczny: 12 282 01 00.
Dyżury pełnione są w Punkcie Konsultacyjnym „Pierwszy kontakt” w Krzeszowicach, ul. Kościuszki 
43, 32-065 Krzeszowice, w II i IV wtorek miesiąca , od godziny 15.30 do 19.30.

ZAPRASZAMY SERDECZNIE
 v Tekst: Emilia Owoc, współpraca: Nina Kurdziel - www.krzeszowice.pl

  

 

w programie: 

 film „Mamma Mia” 
 „Historia Abby” – film dokumentalny 
 ciekawostki, wywiady, konkursy 
 słodki poczęstunek 

*Liczba miejsc ograniczona, mile widziana rezerwacja 
 

zapraszamy  zapraszamy 
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna, 
Pl. F. Kulczyckiego 1 ; tel. 12 282 15 13 

www.bibliotekakrzeszowice.pl 
 

Miejsko
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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

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

MIKROPIGMENTACJA – METODA DLA OSÓB POSZUKUJĄCYCH PIĘKNA

Dziś zabieg jest wykonywany dzięki zastosowaniu najnowszych, ste-
rowanych mikroprocesorem urządzeń, jest prawie bezbolesny. Zabieg 
jest sterylny dzięki użyciu specjalnych higienicznych modułów jedno-
razowego użytku. Barwnik wprowadzany jest precyzyjnie na jednakową 
głębokość, dlatego też stopniowo zanika bez pozostawiania obszarów  

o nierównomiernym zabarwieniu. W przeciwieństwie do tatuażu barwniki 
są wprowadzane bardzo płytko tylko do warstwy jasnej naskórka. Są 
one pochodzenia mineralnego, nie posiadają środków konserwujących 
i zapachowych, domieszek oraz stabilizatorów. Nie powodują żadnych 
działań ubocznych. Ponadto są hipoalergiczne i są poddane testom 
dermatologicznym i oftalmologicznym.

W zależności od potrzeb za pomocą mikropigmentacji można nadać 
blask i wyrazistość oczom, zagęścić przerzedzone brwi lub skorygować 
ich kształt, czy też nadać piękny, naturalny koloryt ustom poprawiając 
jednocześnie, delikatnie ich kontur. Dzięki makijażowi trwałemu można 
też poprawić rysy twarzy po wypadkach, operacjach (zajęcza warga) 
i chemioterapii oraz bliznach i ubytkach. W przypadku chemioterapii 
wskazane jest wykonanie makijażu trwałego brwi, zanim leki spowodują 
utratę owłosienia. To pozwala zachować naturalną linię i kolorystykę. 
Pacjent przechodzi mniejszy stres związany z leczeniem.

Makijaż permanentny utrzymuje się w zależności od typu i kolorytu skóry 
kilka lat. Po około 2 latach należy go jednak wzmocnić, ponieważ wraz 
ze złuszczającym się naturalnie naskórkiem zmniejsza się natężenie jego 
koloru. Bez wzmacniania makijażu będzie stawał się coraz jaśniejszy. 
Czas utrzymania pigmentu jest zależny od użytego koloru, typu skóry, 
ekspozycji na słońcu i głębokości aplikacji. Gdy zacznie blednąć może 
zostać w każdym czasie na nowo zabarwiony lub można zdecydować się 
na coś innego, na zupełnie nowy, indywidualnie dopasowany wizerunek. 
Wygląd w mgnieniu oka wpływa na poprawę samopoczucia.

Podsumowując, makijaż permanentny jest doskonałym rozwiązaniem:
• dla wszystkich, którzy najchętniej wcale się nie malują (również 

sportowców i ludzi odwiedzających saunę), a mimo to chcieliby 
wyglądać piękniej i bardziej świeżo;

• dla kobiet, które mają mało czasu na makijaż;
• dla kobiet noszących okulary i szkła kontaktowe (które czasem 

mają problemy z wykonaniem makijażu);
• dla wszystkich kobiet i mężczyzn z przerzedzonymi brwiami  

i rzęsami, małymi oczami, z bladymi ustami lub o nieregularnym 
kształcie;

• dla wszystkich, którzy chcieliby dokonać trwałej korekty swojej 
naturalnej urody;

• dla wszystkich osób uczulonych na kosmetyki kolorowe.
 v Elżbieta Godyń 

 kosmetolog, certyfikowana linergistka

Tatuaż jako praprzodek mikropigmentacji narodził się w Chinach ponad dwa tysiące lat temu. Skąpo owłosieni Chińczycy próbowali 
tuszować brak brwi, rzęs i brody rysując kreski na skórze i wprowadzając w nią roślinny barwnik za pomocą mikroskopijnej igiełki, 
oprawionej w bambusową pałeczkę. Nowoczesny tatuaż datuje się od 1880 kiedy Samuel O’Reilly stworzył pierwszy aparat 
elektroniczny w Nowym Jorku. W latach 40 XIX wieku grupa lekarzy zaczęła stosować tę technikę w zabiegach po rekonstrukcjach 
chirurgicznych, a w latach 60-tych była ona udoskonalana. W Europie mikropigmentacja pojawiła się dopiero w latach 80-tych. 
Po raz pierwszy zaprezentowano makijaż permanentny w roku 1984 na kongresie kosmetycznym w Nowym Jorku. Lata 90-te to 
prawdziwy rozkwit tej dziedziny, właśnie wtedy powstały nowoczesne aparaty i udoskonalone sposoby aplikacji barwnika pod 
skórę. Zabieg stał się również bezpieczniejszy i efekty bardziej spektakularne.

MIKROPIGMENTACJA 
KRZESZOWICE

Zdjęcia z archiwum Instytutu Urody Elf - przed i po zabiegu.

Na wystawie w Malarni (Sali wy-
staw zmiennych Galerii Sztuki 
Polskiej XIX wieku w Sukienni-
cach) prezentowanych będzie 12 
dzieł należących do Lwowskiej 
Narodowej Galerii Sztuki im. 
B.G. Woźnickiego. Tytuł eks-
pozycji to „Poszukując Arkadii” 
i zgodnie z nim prezentowane 
obrazy to przykłady kompozycji 
sielankowych – idylle. Wpisują 
się one w kameralny nurt twór-
czości Siemiradzkiego. Pokazy-
wane obrazy pochodzą z różnych 
lat, więc będzie można zobaczyć 
zarówno te z okresu studiów 
w Petersburgu (1864-1870), jak 
i późniejsze z czasów, gdy malarz 
osiadł w Rzymie, gdzie prowa-
dził swoją pracownię. Obrazy 
z okresu nauki to malowane pod-
czas wakacji w Charkowie, pełne 
uroku, plenerowe kompozycje, 
oddające piękno ukraińskiej wsi. 
Przykładem jest nokturn „Noc 
na Iwana Kupałę"  (1867) oraz 
„Sielanka”, oddająca błogi, ciepły 
letni dzień. Z czasów, gdy artysta 
mieszkał we Włoszech pochodzą 
scenki „z codziennego życia" sta-
rożytnych Greków i Rzymian. 
Obrazy te ukazują najczęściej 
piękny, słoneczny pejzaż Kam-

panii, którą autor utożsamiał 
z mityczną Arkadią. Przykła-
dy tego nurtu, to „U źródła”, 
„Za przykładem bogów”, oraz   
„Odpoczynek”. Wśród tych an-
tycznych, idyllicznych, scenerii, 
Siemiradzki umieścił „Chrystusa 
z kobietą z Samarii z Ewangelii 
św. Jana" (1890).
Prezentowany zbiór wzbogacają 
studia portretowe antycznych 
kobiet, szkice oraz doskona-
łe studium do kurtyny Teatru 
Miejskiego w Krakowie „Amor 
i Psyche” (ok. 1894)
Wystawa, nie jest bardzo duża, 
ale warta zobaczenia. Siemiradz-
ki, to artysta wymieniany w pod-

ręcznikach do sztuki, nie tylko 
w Polsce. Była to postać, nietu-
zinkowa. Jego obrazy przeno-
szą w inne czasy i inny wymiar. 
Zapierają dech doskonałą tech-
niką, bogatą barwą i kunsztem 
w oddawaniu szczegółów. Na au-
kcjach dzieła Siemiradzkiego po-
jawiają się niezwykle rzadko, ale 
jeśli zdarzy się taki okaz, to cena 
za niego osiąga miliony zł. War-
to zobaczyć, chociażby po to, aby 
mieć porównanie ze współczesną 
sztuką i panującymi trendami. 
Wystawa na pewno cieszy oko. 
Polecam.

 v Ewa Wołoszyn
ewart.woloszyn@gmail.com

POSZUKUJĄC ARKADII
Nie było wielu polskich malarzy bardziej znanych w Europie niż Henryk 
Siemiradzki. Ten artysta, zaliczany do czołowych przedstawicieli nurtu 
akademickiego, swą sławą przewyższał samego Jana Matejkę. Jego sztuka 
jest bardziej uniwersalna niż narodowe „epopeje malarskie” krakowskiego 
mistrza. Monumentalne prace o tematyce antycznej były zrozumiałe w każdym zakątku 
Europy, oraz poza nią. Istnieje jednak inne oblicze Siemiradzkiego, to mniej znane, lecz 
bez wątpienia nie mniej wartościowe. Są to obrazy bardziej kameralne, nastrojowe, 
o tematyce idyllicznej. Obecnie, można poznać lepiej tą drugą twarz sztuki Henryka 
Siemiradzkiego, gdyż od 20 maja 2016 r. w Muzeum Narodowym w Sukiennicach, 
będzie można podziwiać kolekcję obrazów jego autorstwa.
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KĄCIK KULINARNY

Jogurt na drugie  
śniadanie do pracy 
• 5 łyżek jogurtu naturalnego 
• 2 łyżki wiórków kokosowych 
• 2 łyżki nasion chia
• kilka orzechów 

laskowych 
• 2 daktyle
• nieduży słoik
Do słoika wsypujemy jedną łyżkę 
wiórków kokosowych oraz nasiona 
chia, dodajemy jogurt i pokrojone 
w małe kawałeczki daktyle oraz 
orzechy, mieszamy. Z góry posypu-

jemy jeszcze jedną łyżką wiórków 
kokosowych i... gotowe. 
Pamiętaj, że do takiego jogurtu 
możesz dodać wszystko co lubisz: 
suszone owoce, świeże owoce, ba-
kalie... czyli wszystko, na co masz 
ochotę. 

Jogurt do pracy, oj tak. Po co przepłacać za mieszanki jo-
gurtowo – owocowe, skoro można przygotować je w kilka 
zaledwie minut w domu z tego, co znajdziemy w szafkach. 
Tak powstała ta mieszanka. Ostatnio moja ukochana :)

JOGURT NA DRUGIE ŚNIADANIE DO PRACY – NAJPROSTSZY!

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

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

Przedszkolaki zachwyci-
ły tańcem z parasolkami, 
klasa I śpiewała piosenkę 
A ja wolę moją mamę, II 
klasa przygotowała zabaw-
ne przedstawienie, a klasa 
III deklamowała wiersze 
o mamie. Wszystkie Mamy 
były zachwycone wystę-
pami dzieci  i nie mogły 
się nadziwić jak pięknie 
prezentowały się ich po-
ciechy na scenie. Podczas 
występów Mamy mogły li-
czyć na słodki poczęstunek 
oraz pyszne kanapeczki. 
Po występach każde dziec-
ko maszerowało do swojej 
Mamusi  z wykonanym 
własnoręcznie prezentem.
 Dziękujemy wszystkim Ma-
mom za przybycie do szkoły i ży-
czymy radości z pociech!

Występy zostały przygotowa-
ne przez p. Elżbietę Nęcką, p. 
Annę Lelek, p. Annę Dziurgot 
i p. Grażynę Wronę-Drobczyk.

 v Maryla Małucha-Kapusta 
www.liszki.pl

Jajka zjadamy wszakże nie tylko 
od święta: sadzone, na miękko, 
w ulubionej jajecznicy, wypiekach 
i kremach. Czy jesteśmy w stanie 
odróżnić i świadomie wybrać jaj-
ko takie jakie chcemy i – chyba co 
najistotniejsze – uzyskane przy za-
chowaniu standardów uzyskania 
określonego produktu?
Święta to również okres zarów-
no wzmożonych zakupów jak 
i spożywania wszelkiego rodzaju 
produktów. Wydaje się więc roz-
tropnym aby zastanowić się nad 
jakością jednego z najważniej-
szych produktów które jemy i któ-
ry wykorzystujemy do przygoto-
wywania wszelkiego rodzaju ciast 
i posiłków. Jaja – oto cała prawda 
o nich, ich pochodzeniu oraz 
oznaczeniu umożliwiającym nam 
poznanie całej prawdy i genezy 
skąd biorą się na naszych stołach.
Najbardziej mylące i co za tym 
idzie kontrowersyjne może okazać 
się stosowane przez producentów 
nazewnictwo na opakowaniach. 
Jajka określane mianem np. „Wiej-
skie jaja” mogące insynuować 
produkt zdrowy, odpowiednio 
wartościowy, czy też ilustracje czy 
zdjęcia zamieszczone na opako-
waniach a przedstawiające wol-
no biegające i wesołe kury może 
okazać się mylący. Rozsądnie jest 
natomiast sprawdzić wytłaczankę 
oraz numeryczne oznaczenie od 
jakiej cyfry zaczyna się 11–znako-
wy kod na jajku. Co nam to da?
Otóż większość jajek w polskich 
sklepach (i co może okazać się my-
lące pewna część również na ba-
zarach) pochodzi z wielkich ferm, 
gdzie kury całe swoje krótkie ży-
cie spędzają w ciasnych klatkach, 
nie mając nawet styczności ze 
świeżym powietrzem i światłem 
słonecznym. Najczęściej ptaki te 
nie mają miejsca do swobodnego 
poruszania czy rozłożenia skrzy-
deł, nie mówiąc już o rozgrze-
bywaniu ściółki, której w klatce 
najzwyczajniej nie ma. Co więcej 
częstą praktyką jest podcinanie 
kurom dziobów i pazurów, po-
nieważ mała przestrzeń w jakiej 
przebywają, wyzwala w nich 

agresję i w codziennej sytuacji 
w normalnym świecie podejmu-
jąc walkę o przestrzeń mogłyby 
się okaleczać a nawet zabijać. Po-
wyższe jest podstawowym powo-
dem dla którego warto wiedzieć 
więcej o jajkach i warto wiedzieć 
więcej o oznaczeniu jajek gdyż jaj-
ko, które zostało zniesione przez 
kurę żyjącą w takich warunkach, 
oznaczane jest przez producentów 
cyfrą 3.
Co kryje się pod zagadkowymi 
cyframi 
Na każdym zakupionym jaju 
powinien być jedenastocyfrowy 
stempel, w którym pierwsza pozy-
cja w stemplu, od 0 do 3, oznacza 
sposób chowu kur.
3 – chów klatkowy – kury całe 
życie spędzają w piętrowych klat-
kach, zwykle mają obcięty dziób 
i pazury i nie mogą zaspokajać 
swoich naturalnych potrzeb zwią-
zanych z wybiegiem czy choćby 
oglądaniem słońca. Kurom z cho-
wu klatkowego dozuje się pasze 
i koncentraty, a do żywności do-
daje się antybiotyki, zwane stymu-
latorami wzrostu. Co istotne ich 
karmienie odbywa się w sposób 
zautomatyzowany.
Chów klatkowy, czy może raczej 
wylęgarnia klatkowa to najzwy-
klejsza fabryka jajek. Może to wy-
dawać się dziwne ale rzeczywiście 
wygląda to jak fabryka. Systemy 
kalet przeplatane rureczkami 
z wodą i systemem rynienek poda-
jących niewiadomego pochodzenia 
paszę, rynienek odprowadzających 
nieczystości i co dla twórców fabryk 
najistotniejsze – taśmy produkcyjne 
odbierające jajka. Nie trudno nam 
się chyba również domyśleć, co 
dzieje się z kurami które tego nie 
wytrzymają – leżą wśród żywych 
aż ich padlina zostanie przez czło-
wieka zauważona i usunięta.
2 – chów ściółkowy – kura nie ma 
dostępu do świeżego powietrza, 
przebywa w kurniku, ale może się 
swobodnie poruszać. Te kury żyją 
w zamkniętym, ciasnym budynku, 
ale mogą przynajmniej korzystać 
z grzędy i w ograniczonym zakre-
sie biegać po ściółce.

1 – chów w wolnym wybiegu, kura 
może zaspokajać swoje naturalne 
potrzeby, przebywa na świeżym 
powietrzu. Ptaki mają do swojej 
dyspozycji grzędy, nie szpikuje się 
ich antybiotykami, choć tak na-
prawdę do końca nie zawsze wia-
domo, czym są żywione.
0 – chów ekologiczny – kura prze-
bywa – lub nie w zależności od 
jej woli – na świeżym powietrzu 
w wolnym wybiegu. Odżywiana 
jest ekologicznie.
Można pokusić się o stwierdzenie, 
że „0” oznaczone jest jajko pocho-
dzące od kurzej arystokracji. Kury 
hodowane w sposób tradycyjny, 
jak 100 lat temu. Wszystko tu 
jest naturalne. Kury karmione są 
tym, co wytworzy gospodarstwo. 
Organy przyznające ten certyfi-
kat tj. „0” wymagją od hodowcy, 
by kury miały dużo przestrzeni 
i zieleni. Wszystkie kury są pod 
ścisłym nadzorem weterynaryj-
nym. W przypadku chowu eko-
logicznego nie ma stymulatorów 
nośności i wzrostu. Kura zaczyna 
nieść się wtedy kiedy jest to dla 
niej naturalne czyli w wieku ok pół 
roku (dla kontrastu dodać należy, 
że w chowie klatkowym to moż-
liwe w 10–12 tygodniu). Kury, 
żywione ekologicznie znoszą też 
mniej jajek – co za tym idzie są 
droższe w utrzymaniu ale o wiele 
zdrowsze.
Kolejne elementy kody przy for-
mule 1–22–33445566 oznaczają:
1 – oznacza opisany powyżej spo-
sób hodowli kur,

22 – oznacza kraj pochodzenia,
33445566 – wskazuje na numer 
identyfikacyjny producenta.
Najważniejsze jest więc pierwsze 
oznaczenie czyli „1” tj. sposób ho-
dowli kur.
Można również spotkać jajka 
nieoznakowane. Można byłoby 
uznać, że jajka te pochodzą np. 
z małych wiejskich hodowli – po-
winny jednak posiadać pisemną 
informację o pochodzeniu i datę 
przydatności do spożycia. Będą 
to zazwyczaj jaja sprzedawane 
na bazarach lub bezpośrednio 
w gospodarstwie rolnym. Nie za-
pominajmy jeszcze o jednym, jaja 
z wiejskich hodowli – mimo, iż 
bez certyfikatów również zaliczaj-
my do „jajek ekologicznych” bo 
pochodzących z polskiej wsi.
Reasumując oczywiste – najko-
rzystniej byłoby kupić jajka po-
chodzące z chowu ekologicznego 
lub z gospodarstwa wiejskiego. To 
oczywiste. Jednak nie każdego na 
to stać.
Zadajmy sobie jednak odrobinę 
trudu i przy następnym zakupie 
– uwzględniając nasze możli-
wości finansowe – zastanówmy 
się przez chwilę i pomyślmy 
w całym tym procesie prowa-
dzącym do pozyskania jajek jest 
gdzieś żywe stworzenie, jakim 
jest kura.

 v FUNDACJA CENTAURUS 
www.centaurus.org.pl

DZIEŃ MATKI  
W SZKOLE W PIEKARACH

SZCZĘŚLIWE JAJKA OD SZCZĘŚLIWYCH KUR

Wszystkie dzieci z klas młodszych zaprosiły swoje Mamy 
25 maja 2016 r. do szkoły na Święto Mam. Każda klasa 
począwszy od oddziału przedszkolnego do klasy III wystą-
piła na scenie w tym wyjątkowym dniu. 

Ostatnimi czasy – co zresztą zasługuje na pełną pochwałę – często zarówno na łamach prasy jak i telewizji 
pojawiają się zagadnienia obejmujące swym zakresem los zwierząt. Mieliśmy kwestię uboju rytualnego, 
z ekranów telewizorów stale przewijają się konie z Morskiego Oka, Boże Narodzenie to okres karpi, czy 
jednak zapomnieliśmy o tych najważniejszych i najpowszechniejszych dostarczycielach produktów do 
naszych domów – kurach i ich jajkach? 
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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

W ciągu zaledwie jednego dnia 
zbiórki krakowianie oddali od-
pady o łącznej wadze 4  280 kg. 
Najchętniej pozbywali się zu-
żytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego oraz makula-
tury, której przekazano aż 1 780 
kg. Stare telewizory, monitory, 
lodówki i inne niepotrzebne już 
sprzęty ważyły 2 180 kg. Dzięki 
akcji IKEA Kraków recyklingo-
wi poddanych zostanie też 180 
kg baterii, 80 kg butelek PET 
oraz 60 kg aluminiowych puszek.
Warto zaznaczyć wartość ze-
branych materiałów. Każde 100 
kg makulatury to 2 średniej 
wielkości drzewa… więc - przy 
1780 kg - udało się uratować 
około 35 drzew. Ponadto recy-
kling takiej ilości papieru obniża 

emisję dwutlenku węgla o 2 670 
kg w porównaniu do produkcji 
z użyciem surowców pierwot-
nych. Dzięki 180 kg baterii uda-
ło się uniknąć zanieczyszczenie 
około 180 m3 środowiska. Z ko-
lei recykling ponad 2 ton sprzętu 
elektronicznego pozwoli ogra-
niczyć emisję dwutlenku węgla 
nawet o 3,5 tony.

Selektywna zbiórka odpadów 
przeprowadzona została 7 maja 
przez IKEA Kraków we współ-
pracy z firmą Stena Recycling. 
W związku z dużym zaintere-
sowaniem zbiórką organizatorzy 
będą chcieli w przyszłości po-
wtórzyć akcję.

PONAD 4 TONY ODPADÓW W KILKA GODZIN!
Ponad 4 tony odpadów, czyli tyle, ile waży dorosły słoń afry-
kański, udało się zebrać podczas zbiórki selektywnej przed 
IKEA Kraków. W zamian za surowce nadające się do recyklingu 
rozdano 1 676 sztuk sadzonek roślin i ziół.

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).

Wspaniała pogoda, która towarzyszyła Dniu Dziecka do godzin popołu-
dniowych, byłą idealnym partnerem tego święta i sprzyjała zabawom na 
świeżym powietrzu. Organizatorzy Gminnego Dnia Dziecka - Samorzą-
dowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, Wydział  Rozwoju 
i Promocji Urzędu Gminy Zabierzów oraz Gminny Zespół Ekonomicz-
no-Administracyjny Szkół przygotowali mnóstwo atrakcji oraz bogaty 
program artystyczny. 
O godzinie 12.00 nastąpiło oficjalne rozpoczęcie Gminnego Dnia Dziec-
ka. Wśród stanowisk na płycie Rynku znajdowało się stoisko promocyjne 
Urzędu Gminy Zabierzów przygotowane przez Wydział Rozwoju i Pro-
mocji, na którym przez cały dzień trwała premiera i promocja pierwszej 
gry planszowej o gminie Zabierzów- Jurajska Kraina Tajemnic. Wszyscy 
odwiedzający mogli zagrać z animatorem, wziąć udział w zajęciach pla-
stycznych dekorując plakat reklamowy gry oraz wystartować w konkur-
sach, w których do wygrania była zabierzowska planszówka. W tym miej-
scu informujemy, że już wkrótce gra trafi m.in. do świetlic, szkół i bibliotek 
na terenie całej gminy oraz do Samorządowego Centrum Kultury i Pro-
mocji Gminy Zabierzów, gdzie będzie można z nich korzystać. 
Po godzinie 14.00 na scenie pojawiła się najmłodsza grupa piłkarzy Aka-
demii Piłkarskiej z Zabierzowa, aby odebrać oficjalne ślubowanie, w któ-
rym udział wzięła wójt Elżbieta Burtan i przewodnicząca rady gminy 
Maria Kwaśnik.
Wśród innych atrakcji przygotowanych dla Dzieci były m.in. bezpłatny 
dmuchany park zabaw, gigantyczne piłkarzyki, stanowisko edukacji le-
śnej przygotowane przez Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Krzeszowice, 
otwarte warsztaty plastyczne, szkółka szczudlarska, pokaz baniek mydla-
nych, balonowe zwierzaki, dziecięca wymiana książek, bajkowy pokaz 
mody, malowanie buziek, fotobudka, kolorowe warkoczyki, warsztaty 
tworzenia biżuterii, zdjęcia portretowe, pokaz sprzętu OSP przygotowany 
przez OSP Zabierzów oraz kolejka elektryczna dla najmłodszych.
Na scenie wystąpili: Przedszkole w Nielepicach z przedstawieniem “Bajka 
o ośmiu koźlątkach”, Szkoła w Nielepicach klasa III z występem tanecz-
nym, Szkoła Frygi Drygi, Mart Mlak z Manufaktury Zdrowia w pokazie 
Zumby, występ taneczny dzieci ze szkoły podstawowej w Zabierzowie, 
dzieci z Niepublicznego Przedszkola  Językowego Pluszowy Miś- Za-

bierzów, Zespół taneczno-muzyczny „Pajęczynki”, Gimnazjum z Zabie-
rzowa w piosence: “Zamigotał Świat” i “List do Matki” oraz  uczestnicy 
zajęć baletowych w Samorządowym Centrum Kultury i Promocji Gminy 
Zabierzów. Niestety, ze względy na złe warunki atmosferyczne swoich wy-
stępów nie zdążyła zaprezentować Szkoła Podstawowa w Balicach, grupa 
baletowa z Klubu Kultury “Kuźnia” oraz zespół CONTRA.
Partnerami tegorocznego Gminnego Dnia Dziecka byli: Lasy Państwowe 
– Nadleśnictwo Krzeszowice, Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny w Zabie-
rzowie, OSP Zabierzów, Futura.
Patron medialny - Radio Kraków.

 v Tekst i zdjęcia Wojciech Wojtaszek

GMINNY DZIEŃ DZIECKA NA RYNKU W ZABIERZOWIE  
I PREMIERA GRY PLANSZOWEJ „JURAJSKA KRAINA TAJEMNIC”

To był niezapomniany Dzień Dziecka, który ze względu na pogodę nie mógł trwać tak długo, jakby sobie każdy życzył. Mimo to, ogromna 
ilość atrakcji, jaka czekała na najmłodszych mieszkańców gminy Zabierzów i ich rodziny, zgromadziła 29 maja 2016r. na Rynku w Zabie-
rzowie ogromną ilość uczestników. Patronat honorowy nad imprezą objęła wójt Elżbieta Burtan.
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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

Sobotnią noc spędziliśmy 
w Muzeum Pałacu Króla Jana 
III w Wilanowie. Było magicznie 
i bajecznie, wnętrza pałacu i jego 
otoczenie przepiękne. Polecamy 
do zwiedzania.
W niedzielę odbyło się ogłosze-
nie wyników i rozdanie nagród 
w poszczególny kategoriach wie-
kowych. Okazało się, że Gmina 
Liszki ponownie może być dum-
na ze swoich reprezentantów.
Aniela Biczak i Grzegorz Galos 
w kat. III C ponownie w tym 
toku stanęli na podium zajmując 
III miejsce i uzyskując tym sa-
mych Awans do najwyższej kla-
sy w swojej kategorii wiekowej 
Klasy B. Zatem od następnego 
turnieju będą tańczyć w mi-
strzowskiej kat. III B.
Angelika Lenart i Piotr Soból we-
szli do półfinału, zajmując osta-
tecznie VIII miejsce w kat. II D.
Turniej należał do bardzo uda-
nych i już dziś wiemy, że w przy-
szły roku wrócimy do Wilanowa 
w powiększonym składzie.
Gratulujemy udanego startu 
Anielce i Grzesiowi oraz Angelice 
i Piotrusiowi oraz życzymy wam 
wielu tanecznych sukcesów.

 v Anna Kruczek 
www.liszki.pl

KRÓLEWSKI TURNIEJ TAŃCÓW 
POLSKICH W WILANOWIE

Królewski Turniej Tańców Polskich w Wilanowie - 14,15.05.2016 -r., w którym uczest-
niczyli reprezentanci Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Lisiecka” był naprawdę królew-
ski. Świetna organizacja, wspaniała dekoracja i cudowna atmosfera, sprawiała, że 
czuliśmy się tam naprawdę dobrze. Wszystkie organizowane turnieje w Polsce są 
świetnie zorganizowane, ale ten właśnie naszym zdaniem należy do wyjątkowych.

Przepis art. 1019 § 2 Kodeksu cywil-
nego daje możliwość odwrócenia „lo-
sów” spadkobrania. Mianowice, dla 
spadkobiercy który nie złożył żadnego 
oświadczenia z uwagi na błąd w jakim 
pozostawał, ustawodawca przewidział 
drogę uchylenia się od skutków praw-
nych niezachowania terminu. 

O jaki błąd chodzi?
Takim błędem będzie np. błąd co do 
przedmiotu spadku. Jest to brak wie-
dzy spadkobiercy o faktycznym stanie 
majątku spadkowego. Mylne prze-
konanie objęte tym zakresem może 
dotyczyć zarówno wartości jak i ilości 
przedmiotów wchodzących w skład 
spadku. W naszym wypadku sprowa-
dzało by się to do niewiedzy spadko-
biercy o stanie zadłużenia. Nie każda 
jednak nieświadomość jest brana pod 
uwagę a wyłącznie taka, która po-
wstała pomimo dołożenia przez niego 
należytej staranności co do ustalenia 
składu masy spadkowej. Aktywność 
brana pod uwagę to czasokres, który 
kończy się z upływem terminu na zło-
żenie oświadczenia co do spadku, czyli 
z upływem 6 miesięcy od śmierci spad-
kodawcy. Badaniu podlegać winna 
realna możliwość uzyskania informacji 
o zadłużeniu spadkodawcy. Trudno 
jest uznać, że nie posiadając jakich-
kolwiek informacji od spadkodawcy, 

np. z uwagi na konflikt, spadkobierca 
ma realną możliwość ustalenia banku, 
w którym zaciągnięto kredyt jak i jego 
wysokość. 
Nierzadko spadkobiercy dowiadują się 
o zadłużeniu dopiero kiedy wierzyciel 
występuje z wnioskiem o przeprowa-
dzenie postępowania o stwierdzeniu 
nabycia spadku, wykazując jednocze-
śnie swój interes prawny w ustaleniu 
spadkobierców swojego dłużnika. 
Często spotykaną praktyką jest tak-
że kierowanie wezwań do zapłaty do 
spadkobierców dopiero po upływie 6 
miesięcy, tak by nie ułatwić im pozy-
skania stosownej wiedzy na odpowied-
ni czas. 
Opaczne przekonanie co do powięk-
szenia majątku w przyszłości z uwagi 
np. na zasiedzenie, nie stanowi podsta-
wy do skorzystanie z owej instytucji. 
Podobnie nie mówimy o błędzie, jeżeli 
spadkobierca wiedział o przeciążeniu 
masy spadkowej długami, lecz w swo-
jej lekkomyślności zakładał, że uda 
mu się uchylić od roszczeń wierzycieli 
spadkowych. 
Jak przeprowadzić procedurę uchy-

lenie się od skutków prawnych?
Oświadczenie o uchyleniu się od tych 
negatywnych skutków powinno być 
złożone, zgodnie z art. 88 § 2 Ko-

deksu cywilnego, przed upływem 
roku od wykrycia błędu, tj. powzię-
cia wiadomości co do rzeczywistego 
majątku spadkowego. By było ono 
skuteczne, konieczne jest jego zatwier-
dzenie przez sąd, toteż niezbędne jest 
wszczęcie postepowania sądowego. 
W jego ramach winno być złożone 
oświadczenie o odrzuceniu spadku, 
które sąd podda kontroli co do dopusz-
czalności oraz zasadności, a następnie 
zatwierdzi. Sprawa toczyć się będzie 
w postępowaniu nieprocesowym, 
gdzie inicjatorem postepowania będzie 
wnioskodawca, a wszyscy zaintereso-
wani uczestnikami. Na wnioskodawcy 
spoczywa ciężar wykazania i przeko-
nania sądu iż pozostawał on w błędzie 
oraz że był to błąd istotny przez co na-
leży rozumieć, że gdyby posiadał pełną 
wiedzę wówczas złożyłby oświadcze-
nie o odrzuceniu spadku. Opłata sądo-
wa od wniosku o wszczęcie przedmio-
towego postepowania wynosi 90 zł.     

 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 
NIE ZŁOŻYŁEŚ OŚWIADCZENIA O ODRZUCENIU SPADKU W TERMINIE  

6 MIESIĘCY? SPRAWDŹ JAK UCHRONIĆ SIĘ OD PRZEJĘCIA DŁUGU
Od października 2015 r. nastąpiła zmiana Kodeksu cywilnego w zakresie skutków braku 
złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku. Jej konsekwencją jest przyjęcie spadku 
z dobrodziejstwem inwentarza, gdy stosowne oświadczenie nie zostanie złożone. Znoweli-
zowany przepis o którym mowa, tj. art. 1015 § 2 Kodeksu cywilnego, znajduje zastosowane 
do spadków otwartych w dniu 18 października 2015 i później. Innymi słowy otwarcie spadku 
to data śmierci spadkodawcy. Gdy mamy do czynienia z takim przypadkiem dziedziczący spadek jest 
chroniony, bowiem będzie odpowiedzialny za ewentualne długi tylko do wysokości otrzymanego spadku. 
Sytuacja nieco komplikuje się, gdy śmierć spadkodawcy nastąpiła przed datą nowelizacji, wówczas brak 
oświadczenia oznacza przyjęcie spadku wprost, czyli  z wszystkim długami. Nie jest to jednak reguła bez 
wyjątków. Poniższy artkuł ma na celu przybliżenie Państwu jednego z owych wyjątków. 

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.

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

Do tegorocznej, czwartej edy-
cji „Eksperymentu łańcucho-
wego” zgłosiło się ponad 140 
drużyn z całej Polski, na finał 
przyjechały 73 pięcioosobowe 
zespoły. Urządzenia były zro-
bione z różnych materiałów: 
sklejki, plastikowych rurek, 
elementów metalowych, su-
rowców wtórnych oraz z kloc-
ków lego, a są wyposażone 
w przekładnie, tłoczki, prasy 
hydrauliczne oraz elementy 
elektroniki.
W konkursie na najlepsze 
ogniwo nagrodzone zosta-
ły najciekawsze urządzenia, 
w których zastosowano naj-
więcej zjawisk fizyki, a na-
grody rozdano w kategoriach 
zespołów ze szkół podstawo-
wych, gimnazjów, szkół śred-
nich i studentów oraz w kate-
gorii rodzinnej.
Nagroda główna w kategorii 
szkół podstawowych powę-
drowała do uczniów z klasy 
piątej SP w Modlnicy. Anto-
nina Pitera, Mieszko Śliwiń-
ski, Bartosz Dudek, Jana Va-
lette oraz Stanisław Rusinek 
– to konstruktorzy urządze-
nie o nazwie BAT JASKI-
NIA, które zdobyło nagrodę 
w konkursie.

O tym, że fizyka nie 
jest nudna, można było 
przekonać się, nie tyl-
ko śledząc kulkę poko-
nującą łańcuch urzą-
dzeń, ale uczestnicząc 
w przygotowanych 
przez organizatorów 
pokazy i doświadcze-
nia oraz słuchając wy-
kładu dr Witolda Za-
wadzkiego z Wydziału 
Fizyki, Astronomii i Informa-
tyki Stosowanej Uniwersytetu 
Jagiellońskiego.
Konkurs organizowany jest 
przez Koło Naukowe Biofizy-
ki Molekularnej i Fizyki Me-
dycznej oraz Wydział Fizyki, 

Astronomii i Informatyki 
Stosowanej Uniwersytetu Ja-
giellońskiego we współpracy 
z Wydziałem Edukacji Uni-
wersytetu w Lublanie. W Sło-
wenii podobny konkurs jest 
organizowany od 12 lat.

 v www.wielka-wies.pl

NAGRODA GŁÓWNA DLA UCZNIÓW Z 
MODLNICY W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE 

EKSPERYMENT ŁAŃCUCHOWY
W sobotę – 28 maja, na terenie kampusu Uniwersytetu Jagiellońskiego odbył 
się finał nietypowego eksperymentu. Prawie 100 specjalnie skonstruowanych 
urządzeń zostało połączonych w jeden łańcuch, po to, aby przy wykorzystaniu 
różnego rodzaju zjawisk i praw fizycznych przetransportować metalową kulkę.
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Powyższe ogłoszenia nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a dane w nich zawarte mają charakter wyłącznie informacyjny.

DOMY / MIESZKANIA NA SPRZEDAŻ
1. Dom 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. Wyodrębniona kondygnacja (80 m kw.) domu dwukondygnacyjnego w centrum 
Zabierzowa.  
Cena: 320 tys. PLN.

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

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

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

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

budynek gospodarczy, działka 5 a. Nowa cena: 145 tys. PLN.
12. 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.

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

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

mieszkalna. Cena: 660 tys. PLN.

DZIAŁKI NA SPRZEDAŻ
16. 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.

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

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

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

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

okolicy działki znajduje się las (300m). Cena: 169 tys. PLN.
33. 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.

34. 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.

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

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

Cena: 84 tys. PLN.
38. 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).

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

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

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

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

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

47. Działka budowlana 20 a w Kobylanach/Więckowicach. Cena: 292 tys. PLN.

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

Nowa cena: 120 tys. PLN.
52. 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. 

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

Piekary. Cena każdej z działek: 130 tys. PLN.
56. 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.

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

58. 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.

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

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

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

62. Działka budowlana 10 w Cholerzynie gm. Liszki. Cena: 167 tys. PLN.
63. Widokowa działka budowlana 23 a w Nieporazie (gm. Alwernia). Cena: 88 tys. PLN.
64. Działka rekreacyjna 35 a ze skałą, Jerzmanowice. Cena: 120 tys. PLN.
65. Działka rolna widokowa 50-60 a (do uzgodnienia) ze skałą lub bez. Położona w 

pobliżu Restauracji Chochołowy Dwór. Cena: 105 tys. PLN.
66. 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.

67. 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.

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

.
DZIAŁKI KOMERCYJNE NA SPRZEDAŻ

69. 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.

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

71. 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DOMY/MIESZKANIA DO WYNAJĘCIA
86. Górna część domu wolnostojącego ok. 70 m kw., w Szycach. Miejsca parkingowe. Kaucja 

w wysokości jednomiesięcznego czynszu. Cena: 1000 PLN/ m-cplus ogrzewanie i 
wszystkie media -  kwota łączna 500 PLN/m-c.

87. Nowy, komfortowy apartament o pow. ok. 70 m kw. w Balicach. Teren zamkniętego 
osiedla nowoczesnych domów. Kaucja w wysokości jednomiesięcznego czynszu. Cena: 
2800 PLN/m-c plus media.

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

Widokowa i ostatnia w ciągu 
budowlanym działka, o powierzchni 

28 a w Miękini gm. Krzeszowice.  
Media: woda, kanalizacja, prąd i gaz na zabu-
dowanej działce obok. Bliskość lasu i nietuzin-
kowe widoki.

Cena: 154 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 WYNAJĘCIA

Nowy, komfortowy apartament  
o pow. ok. 70 m kw. w Balicach.

Apartament składa się z: salonu połączonego  
z kuchnią i aneksem kuchennym oraz dwóch 
odrębnych pokoi. Ogrzewanie gazowe w tym 
podłogowe w łazience oraz kominek. Zabudo-
wa kuchni w pełni wyposażona, duży balkon. 
Miejsca parkingowe. Teren zamkniętego osiedla 
nowoczesnych domów. Kaucja w wysokości jed-
nomiesięcznego czynszu.

Cena: 2800 PLN/m-c plus media.   

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

LISZKI

ZABIERZÓW

TRZEBINIA

Kino "Sokół" w Trzebini zaprasza
PREMIEROWO: „ANGRY BIRDS. FILM” (DUBBING PL)

• 02.06, 04.06 - 2D 15:00, 3D 17:00, 2D 19:00 • 03.06, 05.06 - 3D 15:00, 2D 17:00, 3D 19:00 •
• 07.06, 09.06 - 3D 16:00, 2D 18:00 • 08.06 - 2D 16:00, 3D 18:00 • 10.06, 15.06 - 3D 16:00 •

• 12.06 - 3D 15:00 • 11.06 - 2D 15:00 • 14.06, 16.06 - 2D 16:00 •
czas trwania: 95 min, animowany/komedia, USA

„ALICJA PO DRUGIEJ STRONIE LUSTRA” (DUBBING PL)
• 10.06 - 2D 18:00, 3D 20:15 • 11.06 - 3D 17:00, 2D 19:15 •

• 12.06 - 2D 17:00, 3D 19:15 • 14.06, 16.06 - 3D 18:00 • 15.06 - 2D 18:00 •
czas trwania: 115 min, familijny, USA

„ZANIM SIĘ OBUDZĘ” (NAPISY PL)
• 03.06, 04.06, 05.06  - 21:00 • 07.06, 08.06, 09.06  - 20:00 •

czas trwania: 98 min, horror, USA

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

Kino "Sztuka" w Chrzanowie zaprasza
„ANGRY BIRDS FILM” PREMIERA 2D/3D [DUBBING PL]

• 02.06 godz. 14.00 (2D), 16.10 (3D), 18.20 (2D) • 03.06 godz. 10.00 (2D) • 04.06 godz. 10.00 (2D), 12.00 (2D) • 
• 05.06 godz. 10.00 (2D) • 06-09.06 godz. 16.00 (2D), 18.15 (3D)  • 10.06 godz. 14.30 (2D), 16.40 (2D) •

• 11.06 godz. 17.15 (2D) • 12.06-16.06 godz. 16.00 (2D) •
reż.: C. Kaytis, F. Reilly; czas trwania: 99 min.; gatunek: animacja/komedia; prod. Finlandia/USA, b/o
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.

„NICE GUYS. RÓWNI GOŚCIE”
• 03-5.06 kino po południu nieczynne - Dni Chrzanowa • 6.06-09.06 godz. 20.20 •

reżyseria: Shane Black, czas trwania: 116 min., gatunek: komedia kryminalna, prod. USA, 15 lat
Cena biletu:  Poniedziałek - Czwartek: 13,00 zł. Piątek - Niedziela: norm. 15,00 zł, ulg. 13,00 zł.

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

 „AUDIENCJA” [NAPISY PL] 
RETRANSMISJA SPEKTAKLU TEATRALNEGO [CYKL: NT LIVE]

• 11.06 godz. 14.00 •
czas trwania: 175 min., gatunek: spektakl teatralny/retransmisja
Cena biletu: 30 zł (normalny), 25 zł (ulgowy), 20 zł (szkoły/grupy)

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

„ALICJA PO DRUGIEJ STRONIE LUSTRA” 2D/3D [DUBBING PL]
• 11.06 godz. 19.30 (3D) • 12-14.06  godz. 13.40 (2D), 18.10 (3D) •

• 15.06 godz. 18.10 (3D) • 16.06  godz. 13.40 (2D), 18.10 (3D) •
reżyseria: J. Bobin; czas trwania: 108 min.; gatunek: familijny/fantasy/przygodowy; prod. /USA, b/o
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.

„ZANIM SIĘ OBUDZĘ”
• 11.06 godz. 21.45 • 12-16.06 godz. 20.30 •

reżyseria: Mike Flanagan; czas trwania: 97 min.; gatunek: horror  prod. 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)

WARSZTATY GARNCARSKIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY  
Z GMIN CZERNICHÓW, LISZKI I KRZESZOWICE

Stowarzyszenie „Wokół Rybnej” zaprasza na warsztaty garncarskie do pracowni 
Pana Stanisława Matyasika, Rybna 250. Uczestnicy nauczą się technik pracy 
w masach ceramicznych, pracy na kole garncarskim, wypalania glinianych 
wyrobów oraz techniki ich malowania, a także rozwiną wyobraźnię twórczą 
i kreatywne myślenie. Warsztaty będą prowadzone od 22 kwietnia do 25 
września. Zapisy grup 25-40 osób. Tel. 501 348 426. Transport własny. 
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.
Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Powiatu Krakowskiego.

OGÓLNOPOLSKI KONKURS 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
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.

NOWY CYKL OBRAZÓW MARII BIEŃKOWSKIEJ-KOPCZYŃSKIEJ
5 czerwca 2016 roku o godz. 18.00  w Galerii „Na Piętrze” Maria Bieńkowska-Kopczyńska „Pestka” 
zaprezentuje nowy cykl obrazów pt. „Zorze”. Zapraszamy! 
Maria Bieńkowska-Kopczyńska „Pestka” ukończyła studia w krakowskiej ASP, w pracowni wklęsłodruku 
prof. Andrzeja Pietscha i drzeworytu prof. Franciszka Bunscha oraz w pracowni typografii prof. Romana 
Banaszewskiego. Za pracę dyplomową w 1980 roku otrzymała nagrodę Ministra Kultury i Sztuki. Obecnie 
zajmuje się malarstwem sztalugowym, które prezentowała na ponad 70 wystawach indywidualnych  
i około 200 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Od 30 lat jest członkiem ZPAP.
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Gimnazjum im. Jana Matejki będąc 
Szkołą Talentów promuje i rozwija 
najróżniejsze zdolności swoich pod-
opiecznych. Niektóre pozaszkolne 
zainteresowania uczniów wykra-
czają ponad ramy przedmiotowe, ale 
w każdym uprawianym sporcie jest 
wiele aspektów praktycznych fizyki 
i matematyki. Dlatego nauczyciele 
i uczniowie są dumni z tych mło-
dych ludzi, którzy poświęcają wiele 
czasu wolnego na dodatkową edu-
kację. Zajmują się tym na tyle profe-
sjonalnie, że osiągają sukcesy w wy-
branych dziedzinach sportu. Jak na 
sportowca przystało są przykładem 

dla swoich koleżanek i kolegów, za-
równo pod względem zachowania, 
jak i wyników szkolnych.
Sportowa Gmina Zabierzów  pro-
muje te sukcesy i dba o rozwój 
uczniów. Doceniając nietypowość 
ich zainteresowań Pani Wójt prze-
kazała uczniom z Gimnazjum w Za-
bierzowie drobne nagrody rzeczowe. 
Gimnazjalistom życzymy dalszych 
sukcesów i wytrwałości w wybra-
nych dziedzinach.

 v Anna Ochel 
www.zabierzow.org.pl
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"Gwarek" Media & Nieruchomości  
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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...

7 lat... Przecież wiek to tylko liczba i taką wyznaje 
ona zasadę. Całkiem szczenięce zachowanie... Nie 
schodzący z pyszczka uśmiech, zabawę przekłada 
ponad jedzenie. Może wydaje jej się, że trzeba 
jak najwięcej korzystać, bo kto wie co przyniesie 
jutro?... Już z chwilą przekroczenia bramy schroni-
ska w Krzesimowie, chociaż niepewna zaistniałej 
sytuacji, pozytywną energią mogłaby obdzielić 
wszystkie 12 zabierane przez nas wtedy psiaki. 
Ciekawa świata, szybko odnajdzie się w każdej 
sytuacji, z tych „co chcę, to mogę”...
Sunia jest odpchlona, odrobaczona, zaszczepio-
na, wysterylizowana i zaczipowana. Przebywa 
w przytulisku Fundacji Człowiek dla Zwierząt.
Warunkiem adopcji jest podpisanie umowy 
adopcyjnej. 

Kontakt: 534 884 174. 

LOLITA„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 troskli-
wego, kochającego domu dla starszego psiaka imie-
niem Fabio. Fabio jest niezwykle łagodnym, miłym, 
spokojnym i przyjaznym psem. Uwielbia kontakt z 
człowiekiem. Ma cudowny charakter i zasługuje na 
odrobinę miłości na ostatnie lata życia. Jest zdrowy 
i w dobrej kondycji. Za ciepły kąt i trochę czułości 
odwdzięczy się najpiękniej jak potrafi, bo starsze 
psy kochają najmocniej.
Psiak jest odpchlony, odrobaczony, zaszczepiony 
i zaczipowany.Warunkiem adopcji jest podpisa-
nie umowy adopcyjnej. 

Kontakt: 783 553 197. 

FABIO

Ach, gdyby człowiek mógł chociaż raz popatrzeć 
naszymi oczami, pomyśleć naszymi myślami, wtedy 
wiedziałby, jaki jest dla nas ważny...Nie chcę być 
dłużej bezdomny!
Simon został jakiś czas temu odebrany interwencyj-
nie ze strasznych warunków, wychudzony, wyłysiały, 
przerażony.
Przez ten czas przebywał w domu tymczasowym, 
gdzie uczył się życia i tego, że ludzie nie muszą być 
okrutni i źli. Nabrał pewności siebie, wypiękniał, 
przekonał się, że warto zaufać człowiekowi.
Simon jest bardzo wrażliwym, spokojnym, dobrym 
psem. Umie okazać przywiązanie i miłość. Jest bar-
dzo przyjazny i delikatny w stosunku do dzieci. 
Zmiana otoczenia z pewnością wzbudzi w nim 
niepokój, ale kiedy przekona się, że to zmiana na 
lepsze, odda całe swe serce. Simon umie chodzić na 
smyczy i zachowywać czystość. Bardzo potrzebuje 
domu, by jego życie wreszcie było takie jakie być 
powinno od początku.
Psiak jest odpchlony, odrobaczony, zaszczepiony, 
wykastrowany i zaczipowany. Przebywa w przytu-
lisku Fundacji Człowiek dla Zwierząt. Warunkiem 
adopcji jest podpisanie umowy adopcyjnej. 

Kontakt: 534 884 174.

SIMON

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

Etap rejonowy konkursu prze-
prowadzony został  w 5 miejscach 
w Polsce. Zwycięzcy otrzymali akre-
dytację do udziału w finale ogólno-
polskim Konkursu Naukowego E(x)
plory, który odbędzie się w dniach 
5-8 października 2016r. podczas 
Gdynia E(x)plory Week.
Uczniowie z klas matematycznych 
Gimnazjum w Zabierzowie: Ma-
teusz Janus, Andrzej Szablewski 
oraz Radosław Peszkowski zostali 
laureatami Regionalnego Konkursu 
Naukowego E(x)plory w Podzamczu 
k. Chęcin.  Przedstawili oni swój 
projekt „Od problemu żarówek do 

nowego systemu szyfrowania”. Star-
towało tam 35 zespołów, spośród 
których jury wybrało 9 laureatów. 
Wśród nich znaleźli się uczniowie 
z Zabierzowa. Uczestnicy przez 
kilka godzin prezentowali swoje 
projekty i odpowiadali na pytania 
jurorów. Większość uczestników 
to uczniowie liceów lub techników. 
Tym większy jest więc sukces na-
szych reprezentantów, którzy są 
uczniami gimnazjum.

 v Dorota Baniak 
www.zabierzow.org.pl

UCZNIOWIE Z GIMNAZJUM W ZABIERZOWIE ZOSTALI  
LAUREATAMI REGIONALNEGO KONKURSU NAUKOWEGO E(X)PLORY

Konkurs Naukowy E(x)plory prowadzony jest w ramach programu edukacyjno-naukowego E(x)plory, realizowanego przez 
Fundację Zaawansowanych Technologii. Celem tego konkursu jest rozwijanie zainteresowań naukowych młodzieży, 
poszerzanie jej wiedzy oraz rozwijanie naukowych pasji i zainteresowań. Zadanie organizatorów to wybranie i nagrodzenie 
najlepszych projektów naukowych, a także wspieranie ich autorów na drodze dalszego rozwoju.

NIETYPOWE HOBBY UCZNIÓW GIMNAZJUM W ZABIERZOWIE
Podczas VII Festiwalu Nauki w Zabierzowie odbyły się warsztaty pn. „Nietypowe sporty naszych uczniów”. Ludwika, Natalia, 
Adam i Arkadiusz zapoznali rówieśników ze swoim sportowym hobby: jeździectwem, golfem, wspinaczką i baloniarstwem.
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CENTRUM DOCIEPLEŃ
MIESZALNIA FARB I TYNKÓW

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

PŁYTY GIPSOWE • WEŁNA MINERALNA
PROFILE • TAPETY – duży wybór

INSTALACJE WOD-KAN-GAZ-C.O.

www.romar-bis.pl

Sanka 248

12 283 63 47 • 609 240 849

SUPER CENY
NA TYNKI
(PRZY ZESTAWIE OCIEPLENIA)

SUPER CENY
NA TYNKI
(PRZY ZESTAWIE OCIEPLENIA)

NAJWIĘKSZY WYBÓR KOLORÓW FARB I TYNKÓW W REGIONIE

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

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


