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V NOC ŚWIĘTOJAŃSKA  
W TENCZYNKU

Scena za remizą OSP; Boisko LKS Tęcza Tenczynek; Staw Wroński

Fundacja Kobieta w regionie zaprasza na piątą już 
edycję Nocy Świętojańskiej w Tenczynku, która po-
wstała z wielkiej pasji, zamiłowania do tradycji, re-

więcej na str. 2

STAROCIE, BIBELOTY,
PORCELANA, KSIĄŻKI
STAROCIE, BIBELOTY,
PORCELANA, KSIĄŻKI
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gionu, uroków naszych 
okolic, szczególnie Ten-
czynka, Stawu Wroń-
skiego i otaczających go 
lasów. To wszystko stało 
się inspiracją do organiza-
cji tego wydarzenia, któ-
re odważnie wpisało się 
w kalendarz letnich im-
prez Gminy Krzeszowice.
W bogatym programie 
wieczoru znajdują się 
kreatywne warsztaty pla-
styczne, wspólne wicie 
wianków, zabawa tanecz-
na, widowisko Tańczą-
ce Fontanny oraz nocny 
koncert archaicznych 
pieśni słowiańskich.
Główny punkt programu 
to korowód, który prze-
mierza cały Tenczynek 
w blasku pochodni i przy 
dźwiękach muzyki na 
żywo. Ten korowód, bez 
względu na pogodę przy-
ciąga co roku kilkaset 
osób, które wspólnie po-
dążają na miejsce finało-
wego widowiska Nocy…

A może chcesz zostać 
twarzą przyszłorocznej 
Nocy? Zrób podczas im-
prezy zdjęcie portretowe 
swoje, swoich bliskich, 
znajomych, sąsiadów 
i wyślij do organizato-
rów do 30 czerwca 2016 
na adres biuro@kobie-
tawregionie.pl.
Najciekawsze zdję-
cia będą opublikowa-
ne w przyszłym roku 
w drukach reklamowych 
wydarzenia. Wybrane 
zdjęcia będą umieszczo-
ne na stronie fundacji 
www.kobietawregionie.
pl oraz na jej Fan Page-
’u na portalu Facebook. 
Dla autorów pięciu wy-
różnionych zdjęć prze-
widziano upominki!

V NOC  
ŚWIĘTOJAŃSKA  
W TENCZYNKU 

ciąg dalszy ze str. 1

PODZIĘKOWANIA
Serdecznie dziękujemy  

Sąsiadom oraz wszystkim Strażakom  
biorącym udział w akcji gaszenia pożaru  

naszego gospodarstwa w Rudnie
Aleksandra Ornacka-Lipik i Bogusław Lipik
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Po sukcesie kolekcji GILTIG, IKEA kontynuuje współ-
pracę z projektantami mody. Autorem nowej serii 
GLÖDANDE jest światowej sławy artysta Walter Van 
Beirendonck. Dzięki zaskakującej kolekcji, obejmu-
jącej m.in. tkaniny, dywany oraz pościel, można przenieść się w magiczny świat 
stworzeń nie z tej planety i wnieść do wnętrza coś nowatorskiego. Limitowana 
seria GLÖDANDE trafiła właśnie do IKEA Kraków.
IKEA po raz kolejny zdecydowa-
ła się na kolaborację ze światem 
mody. Tym razem podjęła współ-
pracę z belgijskim projektantem 
mody. Walter Van Beirendonck 
to postać kontrowersyjna, wy-
różniająca się nietuzinkowymi 
i odważnymi projektami. Jego 
prace określa się jako indywidu-
alne i mocne, ale jednocześnie in-
tymne. Należący do antwerpskiej 
szóstki Van Beirendonck, lubi 
wplatać historyczne i osobiste 
historie do swoich projektów. Nie 
podąża za obowiązującymi tren-
dami – nieprzewidywalnie łączy 
różne kolory i wzory, co udowod-
nił w najnowszej kolekcji IKEA.
- Gdy zaczynałem pracę nad 
projektem IKEA, chciałem do 
tego podejść prawie jak do ko-
lekcji mody. Zależało mi na tym, 
by zebrać mnóstwo inspiracji, 
wymyślić historie, przemyśleć 
pomysły, które mogłyby ewolu-
ować w inne rzeczy. Chciałem 
opowiedzieć jakąś historię – 
podkreśla Walter van Beiren-
donck.
Nowa seria GLÖDANDE zo-
stała zbudowana wokół historii 
o Wondermooi – pięciu stwo-
rzeniach zamieszkujących ob-
łoki, których wyraziste charak-

tery przewijają się przez 
wszystkie produkty. Ko-
lekcja obejmuje tkaniny, 
artykuły papiernicze, tor-
by na zakupy, dywany, za-
stawę stołową oraz pościel.
- Współpraca z belgij-
skim projektantem mody 
jest kolejnym krokiem 
w sposobie myślenia 
IKEA o projektowaniu 
artykułów wyposażenia 
wnętrz. Niepowtarzalne 
produkty limitowanej ko-
lekcji GLÖDANDE są 
dowodem na to, że kiedy łączy 
się modę i akcesoria domowe, 
dzieje się coś magicznego. Baj-
kowa seria jest skierowana do 
każdego, kto pragnie wprowa-

dzić odrobinę magii do swojego 
domu i wyróżnić się spośród tłu-
mu - mówi Małgorzata Jezierska, 
Specjalista ds. PR, IKEA Retail 
w Polsce.

NIE Z TEJ PLANETY
NOWA KOLEKCJA IKEA GLÖDANDE
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Ałbena Grabowska : Lady M.                
To opowieść o małżeństwie, którego życie 
zmierza ku nieuchronnej katastrofie. Zwyczaj-
ni bohaterowie, których życie toczy się powoli, 
aczkolwiek nie bezboleśnie. Chorobliwie am-
bitna żona i mąż, który nie dojrzał do roli głowy 
rodziny, od długiego czasu toczą grę pozorów, 
by zachować kontrolę nad wspólnym życiem. 
Jednak tłumione od lat uczucia muszą znaleźć 
ujście. Tragedia wisi w powietrzu. Kto zapłaci za 
popełniony błąd? 

Renata Kosin : Sekret zegarmistrza
Lena mieszka w odziedziczonym po przodkach 
dworku na Podlasiu. Rytm jej życiu nadaje ty-
kanie starych zegarków, pamiątek po dziadku 
zegarmistrzu. Spokojne życie niespodziewanie 
nabiera barw, gdy odkrywa pewne znalezisko – 
nadpalony dziennik z 1884 roku. Notatki są bar-
dzo zniszczone, ale udaje się odczytać nazwisko 
– Emilie de Fleury. Czy to ona jest autorką dzien-
nika? Co łączy rodzinę Leny z właścicielką butiku 
na południu Francji?

Volker Koop : Werwolf
Założona z inicjatywy Heinricha Himmlera nazi-
stowska organizacja Werwolf, odpowiadająca za 
przeprowadzone w ostatnich tygodniach wojny 
niezliczone mordy, należy do najbardziej tajemni-
czych struktur Trzeciej Rzeszy. Jej zadaniem było 
utrzymywanie oddziałów aliantów w stałym na-
pięciu przez prowadzone z ukrycia akcje sabota-
żowe, a jednocześnie odstręczanie Niemców od 
współpracy z aliantami, w czym Werwolf posuwał 
się do najbrutalniejszych metod.

Shannon Hale : Ogień i lód
„Ogień i Lód” to czwarty tom bestsellerowej serii 
fantasy „Spirit Animals”! To pozycja obowiąz-
kowa dla fanów „Opowieści z Narnii” i „Władcy 
pierścieni”. Abeke, Meilin, Conor i Rollan prze-
mierzają całą Erdas, aby zapobiec przejęciu 
władzy nad światem przez bezlitosnych Zdo-
bywców. W wędrówce towarzyszą im magiczne 
zwierzoduchy: lamparcica Uraza, panda Jhi, 
wilk Briggan i sokolica Essix... 

Alicja Karczmarska-Strzebońska :  
Mój pierwszy elementarz  

– czytamy metodą sylabową
Mój pierwszy elementarz - czytamy metodą sy-
labową to książka dla najmłodszych dzieci, które 
chcą nauczyć się czytać. Metoda sylabowa jest 
uznawana za najskuteczniejszą i najszybszą, 
pozwala na bezproblemową naukę. Umożliwia 
uniknięcie długotrwałego literowania wyrazów i 
czytania bez zrozumienia. 

Johan Theorin : Święty Psychol                                           
Święty Psychol to mroczna historia miłosna i mro-
żący krew w żyłach thriller psychologiczny. Jan 
Hauger przeprowadza się do miasta na zachod-
nim wybrzeżu Szwecji aby rozpocząć pracę jako 
nauczyciel w przedszkolu o nazwie Polana. Jego 
nowe miejsce pracy nie jest zwykłym przedszko-
lem. Usytuowane jest bowiem w cieniu murów 
Kliniki Świętej Patrycji, zwanej przez miejsco-
wych Świętym Psycholem, która jest szpitalem 
psychiatrycznym o zaostrzonym rygorze...

Allen Eskens : Pogrzebane życie
Joe Talbert ciężko pracuje, żeby wyrwać się z 
domu i rozpocząć studia na Uniwersytecie Min-
nesota, ale matka alkoholiczka, która nie jest w 
stanie zapewnić należytej opieki jego autystycz-
nemu bratu, wciąż domaga się od niego pienię-
dzy i pomocy. Życie Joego odmienia wizyta w 
domu opieki w Richfield, gdzie ma przeprowa-
dzić wywiad z interesującą osobą na zaliczenie 
z angielskiego. Joe wybiera Carla Iversona, 
skazanego przed laty za gwałt i zamordowanie 
czternastolatki.

Virginia Baily : Rzymski poranek
Rzym, rok 1943, szary świt. Dwie zupełnie obce so-
bie młode kobiety przez chwilę wymieniają na ulicy 
spojrzenia. Chiara Ravello ucieka właśnie z oku-
powanego miasta. Druga wraz z mężem i małymi 
dziećmi zostaje zapędzona na ciężarówkę, która 
ma wywieźć Żydów do obozu zagłady. W ułamku 
sekundy Chiara podejmuje decyzję odmieniającą 
całe jej życie – prosi żołnierzy, by uwolnili małego 
chłopca z transportu. Ku jej ogromnemu zdziwie-
niu spełniają prośbę. Ciężarówka odjeżdża, a do 
Chiary dociera, czego właśnie dokonała.

Konkurs miał dwa etapy i trzy kate-
gorie wiekowe: czwarta, piąta, szósta 
klasa. W pierwszym etapie ucznio-
wie prezentowali przygotowane 
przez siebie fragmenty prozy dzie-
cięcej i młodzieżowej należące do 
kanonu lektur szkolnych, w drugim 
natomiast trójki wyłonione przez 
jury, w skład którego weszli nauczy-
ciele przygotowujący uczestników 
zmagań, czytały losowo przez siebie 
wybrane fragmenty tekstów zapro-
ponowanych przez organizatorów. 
W przerwie wszyscy mogli odpocząć 
przy herbacie i ciastku. Poziom jaki 
zaprezentowali uczestnicy konkur-
su okazał się wyjątkowo wysoki 
i świadczy o tym, iż zamiłowanie 
do słowa czytanego jest wciąż żywe 
i ma się bardzo dobrze. Laureatami 
zostali: wśród klas czwartych - Mi-
chał Malik - Rybna (I miejsce),  Vik-
toria Jawornicki - Wola Filipowska 
(II miejsce), Nikodem Kusz - Na-
wojowa Góra (III miejsce); piątych 
- Adrian Knapik -Sanka (I miejsce), 
Julia Rzepka - Wola Filipowska (II 
miejsce), Jagoda Wasiak - Nowa 
Góra (III miejsce); szóstych - Nata-
lia Odrzywolska - Rybna (I miejsce), 
Kamila Łukaszyk - Sanka (II miej-
sce) oraz Ewa Szczuka - Krzeszowi-
ce (III miejsce).
Organizatorzy składają serdeczne 
podziękowania wszystkim, którzy 
przyczynili do sukcesu tego przed-
sięwzięcia.

 v Katarzyna Mitka 
Dyrektor SP w Sance

ECHA PIERWSZEGO GMINNEGO KONKURSU CZYTELNICZEGO 
DLA KLAS STARSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

28 kwietnia bieżącego roku, Szkoła Podstawowa im. J. Brzechwy w Sance zorganizowała 
i przeprowadziła Pierwszy Gminny Konkurs Czytelniczy dla klas starszych szkół podstawo-
wych. Konkurs objęty został patronatem Rady Miejskiej i Komisji Edukacji oraz otrzymał 
dofinansowanie ze środków Rady Miejskiej. Do udziału zgłosiło się siedem szkół, w tym 
sześć z naszej gminy (Krzeszowice, Nawojowa Góra, Nowa Góra, Paczółtowice, Sanka, Wola 
Filipowska), a także jedna z gminy Czernichów - miejscowości Rybna. 
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www.gabinetelf.pl

Instytut Urody Elf
Krzeszowice, ul. Daszyńskiego 1

 Gabinet Kosmetyczno-
Szkoleniowy Elf 

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

PROFESJONALNY MAKIJAŻ PERMANENTNY

•	 Czy makijaż permanentny jest bolesny?
•	 Nie	jest	tak	bolesny,	jak	większość	z	nas	się	obawia.	Mamy	do	dyspo-
zycji	wiele	preparatów	znieczulających,	które	potrafią	zniwelować	
dyskomfort w trakcie zabiegu.

•	 Na czym polega makijaż permanentny, czy jest podobny do tatuażu?
•	 Niezupełnie.	Tatuaż	polega	na	wprowadzeniu	barwników	aż	do	skóry	
właściwej,	w	przypadku	makijażu	trwałego	tylko	w	naskórek.	Dlatego	
tatuaż	utrzymuje	się	przez	całe	życie,	natomiast	makijaż	permanentny	
z czasem blaknie i wymaga powtórzenia.

•	 Po jakim czasie makijaż trzeba powtórzyć?
•	 Makijaż	permanentny	można	powtórzyć,	gdy	utracił	swój	intensywny	
kolor,	zwykle	dzieje	się	to	po	kilku	latach	ok.	pięciu.	W	przypadku	
najnowszej	 techniki	mikrobladingu	brwi	-	po	około	dwóch	latach.	
Trwałość	 jest	uzależniona	od	techniki	 i	głębokości	wprowadzania	
pigmentu,	od	 jakości	skóry,	naturalnego	procesu	złuszczania	się	
naskórka,	od	działania	czynników	środowiskowych	jak	również	metody	
nakładania	makijażu.

•	 Co można umalować permanentnie?
•	 Makijaż	trwały	wykonuje	się	na	ustach,	brwiach	i	oczach.	W	przypadku	
ust	poprawia	się	 ich	kształt,	często	trzeba	zredukować	asymetrię,	
powiększa	się	i	nadaje	im	zdrowszy	kolor.	Brwiom	nadaje	się	ładniejszą	
linię,	domalowuje	brakujące	włoski.	Oczy	uzyskują	wyrazistość	
spojrzenia	poprzez	domalowanie	kresek	górnych	i	dolnych.	Pozwala	
to	na	optyczne	zagęszczenie	rzęs.

•	 Jakie są przeciwwskazania?
•	 Główne	przeciwwskazania	do	wykonania	zabiegu	to	infekcje,	cukrzyca,	
łuszczyca,	ciąża	oraz	przyjmowanie	 leków	sterydowych.	Podczas	
wstępnej	rozmowy	i	wypełniania	szczegółowej	karty	klienta,	liner-
gistka	decyduje	o	możliwości	wykonania	zabiegu.

•	 Jak się przygotować do zabiegu?
•	 Zalecenia		przed	zabiegowe	są	oczywiście	zależne	od	tego,	na	jakiej	
części	twarzy	ma	zostać	wykonany	makijaż.	Przed	makijażem	perma-
nentnym	brwi,	miesiąc	przed	zabiegiem	nie	należy	brwi	poddawać	
regulacji, 24 godziny przed zabiegiem wykonujemy delikatny peeling 
złuszczający	naskórek,	a	na	nadmiernie	przesuszoną	skórę	nakładamy	
maskę	nawilżającą.	Przed	makijażem	permanentnym	oczu,	przy	
skłonnościach	do	opuchnięć	 i	przy	wrażliwych	powiekach,	przed	
zabiegiem	warto	zastosować	homeopatyczne	kapsułki	z	arniki.	Przed	

makijażem	permanentnym	
ust	w	ramach	profilaktyki	
opryszczki 3 dni przed 
zabiegiem	 należy	 przyj-
mować	dwa	razy	na	dobę	
preparat antywirusowy. I 
bardzo	ważne:	24	godziny	
przed	zabiegiem	nie	należy	
przyjmować	aspiryny,	pić	
alkoholu,	opalać	się.

•	 Jak wygląda się bezpośred-
nio po wyjściu z gabinetu?

•	 Zaraz	po	zabiegu	makijaż	
wydaje	się	być	mocniejszy	
i przerysowany. Pojawia 
się	lekka	opuchlizna,	która	
szybko	 znika.	 Wszystko	
zależy	 od	 sprzętu	 jakim	
wykonany jest zabieg, czyli 
jak	głęboko	wprowadzony	
został	barwnik.	Przy	głęb-
szej	penetracji	podrażnie-
nia	są	większe	 i	powstaje	
strupek.	Barwnik	znika,	czyli	
się	wyłuszcza	do	60%	po	
pierwszym zabiegu. Z kre-
sek	schodzi	niemal	niezau-
ważalnie,	natomiast	z	brwi,		 
w	postaci	małych	strupków	
do	dwóch	tygodni.

Należy wiedzieć, że makijaż 
permanentny nie jest makijażem wieczorowym. Ma on głównie 
podkreślić świeżość i naturalność twarzy. Cała trudność polega na 
tym, aby wyglądać lepiej, a jednocześnie tak, aby nikt nie poznał, 
że jesteśmy pomalowane. Makijaż permanentny to makijaż trwały 
i bezpieczny, wykonany profesjonalnie, będzie dla każdej Pani po-
wodem do dumy i radości.

 Makijaż permanentny jest doskonałym sposobem na trwałą i wszechstronną poprawę urody, ukrycie jej niedostatków 
i podkreślenie tego, co w twarzy najpiękniejsze. Makijaż permanentny wykonany profesjonalnie wygląda bardzo 
naturalnie. Jego zadaniem jest podkreślenie urody z jednoczesnym skorygowaniem drobnych mankamentów. 
Niestety  wokół makijażu trwałego powstało wiele mitów, dlatego w tym artykule postaramy się je obalić. Na pytania 
odpowiada Elżbieta Godyń – kosmetolog, certyfikowana linergistka, oficjalny instruktor makijażu permanentnego.

MAKIJAŻ  
PERMANENTNY 
KRZESZOWICE

 
 
 
 
 

 
1 czerwca – 30 czerwca 

 

WYSTAWA  
poświęcona Stanisławowi Czyczowi  
20. rocznica śmierci 
 
 

16 czerwca, godz. 18.00 
 

KLUB FILMOWY 
Projekcja filmu „Nad rzeką, której nie ma” 
na podstawie opowiadania Stanisława Czycza 
ze znakomitą obsadą aktorską: Marek Bukowski,  
Mirosław Baka, Joanna Trzepiecińska, Adrianna  
Biedrzyńska. 
 
 

26 czerwca, godz. 16.00 
 

HAPPENING 
spotkanie ze Stanisławem Czyczem,  
Promocja „Opowiadań krzeszowickich”, 
Czytamy Czycza 
 
 

29 czerwca, godz. 18.00 
 

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI 
Wieczór z poezją Stanisława Czycza 
spotkanie z Dorotą Niedziałkowską 
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KĄCIK KULINARNY

Pieczony omlet  
ze szparagami 
•	 8 jajek
•	 10 szparagów
•	 1 papryka czerwona 
•	 1 cebula 
•	 2	ząbki	czosnku	
•	 1	łyżeczka	proszku	do	
pieczenia	

•	 sól,	pieprz	do	smaku
Paprykę myjemy, kroimy 
w kosteczkę. Cebulę i czo-
snek obieramy i kroimy w ko-
steczkę. Szparagi płuczemy 
w zimnej wodzie, odrywamy 
zdrewniałe końcówki, pozo-
stałe szparagi kroimy w ka-
wałki 3-4 cm. 
Jajka mieszamy za pomocą 
trzepaczki lub miksera, tak 
żeby nabrały puszystości, do-
dajemy do nich warzywa i pro-
szek do pieczenia. Wszystko 
razem mieszamy. 
Do formy (u mnie ceramicz-
na) wlewamy naszą mieszankę 
i wstawiamy do nagrzanego 
do 180 C piekarnika na ok. 
20-35 minut, aż góra naszego 
omletu się zarumieni. 
Podajemy gorące. 

Pieczony omlet ze szparagami, to pyszny pomysł na rodzinne nie-
dzielne śniadanie. Przyznam szczere - powstał w ciągu chwili, a rodzi-
na była zauroczona smakiem.

PIECZONY OMLET ZE 
SZPARAGAMI I WARZYWAMI

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

oraz na profilu na facebooku:  www.facebook.com/kuchnianawzgorzu
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Podczas imprezy rodzice i goście mogli 
podziwiać prezentacje taneczne przed-
szkolaków. Wśród licznych atrakcji 
znalazły się także: zbiorowe robienie 
baniek mydlanych z aktorami Teatru 
Gry Wstępnej, niesamowite zawody 
z drabiną strażacką pod okiem PSP 
w Krakowie, przejażdżki konne i brycz-
ką ze Stadniny Koni w Nielepicach, 
Akademia Piłkarska Mam talent, malo-
wanki zorganizowane przez pracowni-
ków GOPS w Krzeszowicach, lepienie 
z gliny pod okiem Pani Beaty Kuźnik, 
zamki dmuchane, wozy strażackie 
OSP Tenczynek i OSP Wola Fili-
powska, lody Melba oraz wiele innych 
ciekawych zajęć artystycznych i pla-
stycznych. Zajęcia te realizowane były 
w ramach projektów Stowarzyszenia 
„Tęcza Marzeń” dofinansowanych przez 
Gminę Krzeszowice. 
Wśród gości znaleźli się m.in. Bur-
mistrz Wacław Gregorczyk z małżon-
ką, Radny Powiatu Krakowskiego Je-
rzy Wnęk z małżonką, były Burmistrz 
Wiesław Jagiełło, Sołtys Alicja Gaj 
i Dyr. GOPS w Krzeszowicach. 
Piękne prace zaprezentowali goście 
z Fundacji im. Brata Alberta w Radwa-
nowicach, a do czytania zachęcały Panie 
z Biblioteki Publicznej w Tenczynku.  
Znów można było wygrać zestaw ko-
smetyków ufundowanych przez Firmę 
Oriflame.  Dzieci i rodzice bawili się 
znakomicie.  Dyrektor Przedszkola 
i Stowarzyszenie „Tęcza Marzeń” ser-
decznie dziękują wszystkim, którzy 
przyczynili się do sukcesu imprezy.

 v www.przedszkoletenczynek.com

PIKNIK INTEGRACYJNO-ARTYSTYCZNY „TĘCZA BANIEK”
W słoneczną sobotę 21 maja dzieci z całej Gminy Krzeszowice wraz z rodzicami bawiły się na Pikniku Integracyjno-
-Artystycznym „Tęcza Baniek”
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NovAge - seria TRUE PERFECTION!!!

Kontakt: Małgorzata Poznańska tel. 696-052-702

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

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

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

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

• Piątek 12.00 – 18.00

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

Będziesz mieć też możliwość dodatkowych zarobków.

Polecam nową, udoskonaloną serię 
NovAge True Perfection, stworzoną 
głównie dla młodych kobiet żyjących 
w ciągłym pośpiechu. Jeśli zastosuje-
my cała serię, poprawimy wygląd 
skóry w ciągu kilku tygodni. True 
Perfection zawdzięcza swoją skutecz-
ność dwóm innowacyjnym technolo-
giom: zgłoszonemu do opatentowa-
nia ekstraktowi z perskiego drzewa 
jedwabnego i roślinnym komórkom 
macierzystym Acai. Działa precyzyjnie na objawy nerwowego trybu życia, oczyszczając 
skórę, opóźniając pojawianie się pierwszych oznak starzenia. Badania kliniczne dowodzą, 
że kosmetyki NovAge True Perfection poprawiają nawilżenie skóry, dodają jej blasku                   
i zmniejszają widoczność porów skórnych.
Zanieczyszczenia środowiska, stres, brak snu i niewłaściwa dieta sprawiają, że w komórkach 
skóry odkładają się różnorodne zanieczyszczenia, co negatywnie wpływa na jej kondycję                
i może prowadzić do przedwczesnego starzenia. Kosmetyki NovAge True Perfection niwelują 
skutki nerwowego stylu życia, który odbija się na skórze, powodując jej wysuszenie, utratę 
blasku, powiększenie porów. Pomagają także opóźniać pojawianie się zmarszczek. 

 -  Nagłe Zatrzymanie Krążenie (NZK) 
dotyka rocznie 40 tys. Polaków. To prawie 
tyle; ile mieszkańców liczy Sopot!  - mówi 
Mieszko Skoczylas z firmy Physio-Con-
trol – W przypadku osób zamieszkałych 
na  terenach oddalonych od dużych miast, 
gdzie dojazd ekipy ratunkowej jest wydłu-
żony i wynosi średnio od 15 do 30 minut, 
zagrożenie dla życia jest większe z uwagi 
na czas, jaki upływa od początku objawów 
do rozpoczęcia terapii – dodaje.

Jak kupić czas?
Najważniejsze to szybko wezwać karetkę 
i służbom ratunkowym zapewnić łatwy 
dostępu do miejsca wypadku – otworzyć 
bramę wjazdową, usunąć samochody sto-
jące na podwórzu. W czasie rozmowy 
z dyspozytorem należy podać dokładny 
adres i wszelkie wskazówki, które pomo-
gą karetce dotrzeć na miejsce zdarzenia. 
W miarę możliwości, dobrze, aby jeden 
ze świadków wypadku czekał na głównej 
drodze na ekipę ratunkową. Warto też 

pamiętać o odizolowaniu zwierząt domo-
wych – nikt nie jest w stanie przewidzieć, 
jak zachowa się nasz pupil w niecodziennej 
sytuacji. 

Liczy się szybka reakcja
W czasie NZK, serce przestaje funkcjono-
wać prawidłowo. Bogata w tlen krew nie 
dociera do mózgu i po około 4 minutach 
zaczyna się nieodwracalny proces ob-
umierania komórek mózgowych. Oprócz 
wezwania ekipy ratunkowej świadkowie 
zobowiązani są do udzielania pierwszej 
pomocy. Natychmiastowa podjęta resu-
scytacja zwiększa 2-3 krotnie szanse prze-
życia poszkodowanej osoby. Za pomocą 
ręcznego masażu serca i przy pomocy au-
tomatycznych defibrylatorów (AED) moż-
na przywrócić prawidłową pracę serca po-
szkodowanego i utrzymać funkcje życiowe 
do przyjazdu ratowników.
- Chcemy zwiększyć nasze bezpieczeń-
stwo.  Dojazd do naszej miejscowości jest 
utrudniony z uwagi na przejazd kolejowy, 
który może spowolnić przybycie ekipy ra-
tunkowej – opowiadają mieszkańcy Sko-
ków, gdzie nowy defibrylator stoi od po-
czątku roku.

Pomocnik przy resuscytacji
Przy wyborze ogólnodostępnego urzą-
dzenia warto zwrócić uwagę, iż będzie on 
wykorzystywany przez ludzi, którzy do 
tej pory mieli małą styczność z pierwszą 
pomocą. Cenionym wśród ratowników 
za swoją intuicyjność i prostotę obsługi 
medycznych jest defibrylator Lifepak CR 
plus. Wyraźne komendy głosowe w języ-
ku polskim prowadzą osobę udzielającą 
pierwszej pomocy przez kolejne kroki 
Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej. 

Nawet bez wykształcenia medycznego jest 
ona w stanie udzielić pierwszej pomocy 
i tym samym uratować ludzkie życie.

Gdzie i jak lokować? 
Najważniejszym kryterium jest łatwość 
dostępu. Dodatkowo miejsce, w którym 
zamontowano urządzenie, powinien być 
oznaczone międzynarodowym piktogra-
mem, który od zmierzchu do świtu bę-
dzie podświetlony. Dobrym wyborem jest 
też teren kościoła– który znany jest całej 
lokalnej społeczności. Doskonale spraw-
dzają się też miejscowe ośrodki sportu, 
dworce autobusowe i kolejowe, urzędy lub 
budynki Ochotniczej Straży Pożarnej. 
 

Program Powszechnej Defibrylacji
Ułatwienie dostępu do defibrylatorów to 
nie tylko zadanie dla samorządu.  Wzra-
stająca świadomość społeczna sprawia, że 
mieszkańcy sami decydują się na zakup 
urządzenia, organizując zbiórki lub na-
wiązują współpracuje z fundacjami i orga-
nizacjami pozarządowymi, których celem 
jest zwiększenie sieci AED w Polsce. 
W ostatnich kilku latach powstało wiele 
inicjatyw promujących dostęp do wczesnej 
defibrylacji np. „Stalowa Wola dla Serca”, 
„Trzebinia Miastem Bezpiecznego Serca”, 
„Dolny Śląsk Bezpieczna Wieś” czy Fun-
dacja „Złote Minuty” ze Szczecina, które 
pomagają w zbiórce funduszy na zakup 
defibrylatorów. Warto odwiedzić stronę 
fundacji „Ratuj z Sercem” gdzie znajduję 
się mapa urządzeń AED rozlokowanych 
w całej Polsce i sprawdzić gdzie są najbliż-
sze defibrylatory w naszej okolicy.

WSPÓLNIE RATUJMY ŻYCIE – POLSKIE MIASTECZKA CORAZ BEZPIECZNIEJSZE
W przypadku nagłego zatrzymania akcji serca (NZK) liczy się każda sekunda. Tylko szybko udzielona pomoc daje szanse na uratowanie ży-
cia. Z tej właśnie przyczyny mieszkańcy terenów wiejskich coraz częściej z inicjatywy samorządów, spółdzielni lub lokalnych społeczności, 
umieszczają defibrylatory AED w centrach małych miasteczek, po to, aby w krytycznym momencie zdążyć z udzieleniem pierwszej pomocy.

„PerfectSlim” Doradztwo Dietetyczne
Krzeszowice, ul. Legionów Polskich 1 (Pasaż TP – I Piętro)

ZAPRASZAMY DO GABINETU DIETETYCZNEGO

Zadzwoń i już dziś umów się na wizytę!!! tel. 733-030-663

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

Cennik usług dietetycznych
Konsultacja dietetyczna jednorazowa – 80 zł

Opieka dietetyka długotrwała (3 spotkania) – 150 zł

Piknik Rodzinny na Wierzchowiu
Radny,	Sołtys	oraz	Rada	Sołecka	wsi	Wierzchowie	 

serdecznie	zapraszają	na	piknik	rodzinny

I WIERZCHOWIE TEŻ “MORZE”...
w	dniu	18	czerwca	(sobota)	2016	r.	w	godz.	18.00	-	2.00

W	programie:
•	występ	przygotowany	przez	gospodarzy
•	występ	artystyczny	zespołu	WIELKOWSIANKI
•	zabawy	i	konkursy	dla	publiczności	+	niespodzianka
•	zabawa	taneczna	z	zespołem	DIVERS
•	dobrze	zaopatrzony	bufet
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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 
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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

Wysokość odprawy 
Przepis art. 8 w/w ustawy stanowi 
o wysokości odprawy, uzależniając ją 
od stażu zakładowego. Jeżeli pracow-
nik był zatrudniony krócej niż 2 lata 
wówczas tylko jednokrotne wyna-
grodzenie jest mu należne. Gdy zaś 
świadczył pracę do 8 lat - dwumie-
sięczne wynagrodzenie, natomiast 
trzymiesięczne wynagrodzenie jeżeli 
obowiązki pracownika pełnione był 
przez okres dłuższy niż 8 lat. Do sta-
żu zakładowego wlicza się zatrudnie-
nie u poprzedniego pracodawcy, jeżeli 
zmiana nastąpiła na zasadach okre-
ślonych w przepisach Kodeksu pracy. 
Odprawa jest należna w dniu ustania 
stosunku pracy. 

Zmiana warunków pracy i płacy 
Przepis art. 42 Kodeksu pracy, daje 
pracodawcy możliwości zmiany pra-
cownikowi warunków wykonywania 
pracy, poczynając po wynagrodzenia 
aż do miejsca jej świadczenia. Wszel-
ka stała zmiana niekorzystana dla 
pracownika, winna zostać wprowa-
dzona tą właśnie procedurą. Praco-
dawca przedstawia nowe warunki na 
piśmie, a pracownik ma czas na ich 
nieprzyjęcie. W okresie odpowiadają-
cym połowie okresu wypowiedzenia 
pracownik może złożyć oświadcze-
nie o odmowie przyjęcia propozycji. 
Brak stosownego pouczenia, wydłuża 

ten okres, pozostawiając pracowni-
kowi czas na podjęcie decyzji aż do 
zakończenia okresu wypowiedzenia. 
Konsekwencją niezaaprobowania 
nowych warunków jest zakończenie 
współpracy. 
Współprzyczynienie się pracownika 
lub jego brak przy odmowie przyjęcia 

nowych warunków 
Ocena w tym zakresie zależy od po-
czynionych ustaleń, tj. przyjęcia, iż 
rozwiązanie stosunku pracy wywo-
łane było przyczynami niedotyczą-
cymi pracownika, które faktycznie 
zaistniały i miały charakter wyłączny. 
W postanowieniu Sądu Najwyższego 
z dnia 4.11.2014 r., sygn. IPK 128/14, 
wskazano przedmiot badania, mia-
nowicie: „Sąd dokonując takiej oce-
ny, powinien po pierwsze, wziąć pod 
uwagę interes pracownika i zakładu 
pracy. (…) powinien rozważyć, czy 
w danych okolicznościach zapropo-
nowane pracownikowi nowe warunki 
pracy są usprawiedliwione sytuacją 
pracodawcy i czy rozsądnie rzecz 
biorąc osoba znajdująca się w takiej 
sytuacji, jak zainteresowany pracow-
nik, powinna tę ofertę przyjąć. (…)”. 
Sąd Najwyższy w innym orzeczeniu 
wyjaśnia, iż złożenie przez praco-
dawcę wypowiedzenia zmieniającego 
może być uznane za niedotrzymanie 
gwarancji zatrudnienia tylko wów-
czas, gdy z całokształtu okoliczności 

sprawy, a w szczególności z treści 
zaproponowanych pracownikowi 
nowych warunków pracy i płacy, wy-
nika, że rzeczywistą wolą pracodawcy 
nie jest kontynuacja stosunku pracy, 
lecz jego definitywne zakończenie 
(wyrok z dnia 11.12.2009 r.,  sygn. 
IIPK 158/09). Sąd Najwyższy w in-
nej sprawie pochylił się nad odmową 
przyjęcia nowych warunków przez 
pracownika, a dotyczących wyłącznie 
zmiany wysokości wynagrodzenia, 
przyjmując że co do zasady nie ma tu 
mowy o współprzyczynieniu się pra-
cownika (wyrok z dnia 4.07.2001 r., 
sygn. IPKN 521/00). 
Reasumując, jednoznaczna odpo-
wiedź na postawione na wstępie 
pytanie nie jest możliwa, bowiem 
w każdym przypadku stan faktycz-
ny konkretnej sprawy ma decydujące 
znaczenie. Z drugiej strony, proszę 
pamiętać, że odmowa przyjęcia no-
wych warunków nie zawsze równa 
się utracie prawa do odprawy. Waż-
ne jest zgadanie motywów działania 
pracodawcy jak i zasadność poczynań 
pracownika.

 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	
PRACODAWCA ZMIENIŁ WARUNKI PRACY, KTÓRYCH NIE PRZYJĄŁEŚ 

- SPRAWDŹ CZY WÓWCZAS PRZYSŁUGUJE ODPRAWA
Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy 
z przyczyn  niedotyczących pracowników, przewiduje prawo do odprawy pieniężnej 
należnej pracownikowi, z którym umowa została rozwiązana z pobudek niezależnych 
od niego, a leżących wyłącznie po stronie pracodawcy. Sytuacja nieco komplikuje się 
gdy pracodawca chcąc, jak twierdzi zatrzymać pracownika, zmienienia np. miejsce 
pracy, a z uwagi na niedogodności w dojeździe pracownik nie przyjmuje propozycji. Czy zacho-
wanie pracownika można zakwalifikować jako przyczynienie się do zakończenie współpracy, 
a tym samym utratę roszczenia o odprawę? 

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.

Po raz czwarty włączyliśmy się w świętowanie Tygodnia Bibliotek. 
Pierwsze spotkanie w ramach cyklu „Moja pasja- moja radość” od-
było się 9 maja i nosiło tytuł: „Z muzyką przez życie”. Na spotkanie 
z muzykującymi siostrami Aleksandrą Łuczyńską i Ireną Augusty-
nek zaprosiliśmy uczniów klas VI z wychowawcami. Panie opo-
wiadały o nauce w szkole muzycznej, o znaczeniu muzyki w życiu 
człowieka: jak nas muzyka uszczęśliwia, dodaje energii i wzrusza. 
Opowieści przeplatane były muzyką i śpiewem, do którego z ochotą 
włączyli się uczniowie. Część z nich zaprezentowała się w solowych 
występach. Muzy Terpsychora i Polihymnia królowały dzisiaj w na-
szej bibliotece i oczarowały wszystkich uczestników spotkania.
12 maja odbyło się drugie spotkanie w ramach Tygodnia Bibliotek. 
Zaprosiliśmy tenczyńskich uczniów klas II  z wychowawczyniami 
Bernardą Tusz i Magdaleną Zachwieją oraz grupę przedszkolaków 
„Elfy” z wychowawczynią Dorotą Giszczyńską, Jolantą Dzikow-
ską i Anną Kubin. Pani Dorotka zaprosiła wszystkich do wspólnej 
zabawy „Dzieciaki – Piraciaki na tropach bibliotecznego skarbu”. 
Dzieci pod wodzą kapitana Barnaby przeżyły fantastyczne przy-
gody. W skrzyni skarbów znalazły się również książki o piratach 
dostępne w naszej placówce. Jednym słowem: dzisiaj w bibliotece 
rządzili piraci i ich bojowy kapitan.
W piątek 13 maja odbyło się trzecie i ostatnie spotkanie w ramach 
Tygodnia Bibliotek. Gościliśmy mieszkańca Tenczynka Mariana 
Konika, który w cyklu „Moja pasja - moja radość” zaprosił nas do 
mroźnej Syberii. Wraz z zaproszonymi gośćmi: uczniami klas III  
z tenczyńskiego gimnazjum i ich wychowawcami, paniami Marią 
Ostrowską, Mariolą Kulką i Anną Kawalą-Konik wysłuchaliśmy 
opowieści o podróży do Jakucji, o jej historii, o polskich śladach 
w tym ekstremalnym świecie, o łagrach, dzisiejszym życiu, trady-
cjach.. Pan Marian przybliżył nam ten mroźny, tajemniczy świat 
w powiązaniu z przeszłą i współczesną historią Polski i Rosji. Była 
to również piękna lekcja historii i patriotyzmu.
Wszystkim, którzy swoją obecnością i zaangażowaniem uświetnili 
tegoroczną edycję Tygodnia Bibliotek serdecznie dziękujemy. 

 v Danuta Nowak 
Biblioteka	Publiczna	w	Tenczynku

BIBLIOTEKA INSPIRUJE
Tydzień Bibliotek to cykliczna ogólnopolska akcja promowania czytelnictwa, bibliotek i bibliotekarzy, organizowana od 2004 r. przez Stowarzyszenie 
Bibliotekarzy Polskich. Akcja odbywa się zawsze w maju, a imprezy rozpoczynają 8 maja – w Dniu Bibliotekarza. W tym roku impreza przebiegała 
pod hasłem „Biblioteka  inspiruje”. I nie sposób temu zaprzeczyć! Rola bibliotek wyłącznie jako miejsc udostępniania książek jest już przeszłością 
– współczesne książnice to niezwykle kreatywne ośrodki kulturalne oferujące nie tylko wiedzę zapisaną na stronach licznych woluminów, ale też 
miejsca spotkań, warsztatów, imprez kulturalnych i naukowych, konferencji oraz innych, licznych przedsięwzięć – także poza murami instytucji.
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DOMY / MIESZKANIA NA SPRZEDAŻ
1.	 Dom	ok.	70	m	kw.,	w	Nawojowej	Górze	(jedna	ściana	wspólna	z	drugim	domem).	Całość	

powierzchni	mieszkalnej	świeżo	po	gruntownym	remoncie.	Działka	ok.	4	ary.		Miejsca	
parkingowe.	Cena:	129	tys.	PLN.

2.	 Dom	ok.	100	m	kw.	z	przeznaczeniem	do	remontu	w	Jerzmanowicach,	działka	10	a.	W	
domu	wszystkie	media.	Cena:	205	tys.	PLN.

3.	 Komfortowy	dom	308	m	kw.	w	Gminie	Krzeszowice,	działka	30	a.	Cena:	1,8	mln	PLN.
4.	 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

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

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

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

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

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

budynek	gospodarczy,	działka	5	a.	Nowa	cena:	145	tys.	PLN.
13.	 Dom	w	Kochanowie	-	438	m	kw	plus	garaż	dwustanowiskowy,	działka	44	a.	Pod	

działalność	agroturystyczną,	medyczną,	rehabilitacyjną,	jak	i	prywatnie.	Cena:	1,5	mln	
PLN.

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

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

mieszkalna.	Cena:	660	tys.	PLN.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cena:	84	tys.	PLN.
39.	 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.	 Pokój	w	domu	w	Bolechowicach,	wspólna	łazienka	i	kuchnia.	Kaucja	w	wysokości	

jednomiesięcznego	czynszu.	Cena:	700	PLN/m-c	plus	media	wdł.	zużycia	(ok.	70	zł).
87.	 Odrębne	mieszkanie	po	remoncie,	ok.	50	m	kw.	w	domu	w	Zabierzowie,	w	spokojnej	

okolicy.	Ogród	oraz	duży	balkon,	miejsca	parkingowe.	Cena:	1000	PLN/m-c	plus	media.
88.	 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.

89.	 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.

90.	 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

91.	 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.

92.	 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
93.	 Góra	domu	dla	max.	9	pracowników	w	Bolechowicach,	miejsca	parkingowe,	teren	

zamknięty.	Kaucja	w	wysokości	jednomiesięcznego	czynszu.	Cena:	2	tys./	m-c	plus	media	
w/g	zużycia.

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

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. 

 
LOKALE DO WYNAJĘCIA

97.	 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.

98.	 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.

99.	 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.

100.	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.

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

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

 

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

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

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

Siedziba biura: 
Krzeszowice, ul. Legionów Polskich 1  

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

tel.: 796 351 499

ZAPRASZAMY NA STRONĘ: 

www.gwarek-nieruchomosci.pl

DO SPRZEDANIA

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. 

Wyremontowane mieszkanie  
ok. 50 m kw. w domu w Zabierzowie. 
W spokojnej okolicy. Mieszkanie składa się z: 
dużego pokoju, kuchni z aneksem jadalnym, 
spiżarni, łazienki z wanną i piecem dwufunk-
cyjnym. Ogrzewanie gazowe. Piękny ogród 
oraz taras. Miejsca parkingowe.  

Cena: 1000 PLN/m-c  
plus media.

DO WYNAJĘCIA DO SPRZEDANIA

Działka budowlana 23 a  
w Nieporazie (gm. Alwernia).

Świetnie skomunikowana, jednocześnie jednak 
położona w zacisznym miejscu.

Cena: 88 tys. PLN.   

Góra domu dla max.  
9 pracowników w Bolechowicach.

3 pokoje, łazienka, kuchnia, miejsca parkingo-
we, teren zamknięty. Dół domu zamieszkuje 
tylko jedna osoba. Kaucja w wysokości jed-
nomiesięcznego czynszu.

Cena: 2 tys./m-c  
plus media w/g zużycia. 

DO WYNAJĘCIA

Dom po gruntowym remoncie 
powierzchni mieszkalnej, ok. 70 m kw., 
w Nawojowej Górze gm. Krzeszowice. 

Dom połączony z drugim domem jedną ścianą. 
Działka ok. 4 ary.  Miejsca parkingowe. Po 
wykonanym  remoncie, w domu jeszcze nikt 
nie mieszkał.

Cena: 129 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA



10 Informacje małopolski

WYDARZENIA KULTURALNE, IMPREZY, SPOTKANIA

CHRZANÓW

LISZKI

KRZESZOWICE

ZABIERZÓW

TRZEBINIA

Kino "Sokół" w Trzebini zaprasza

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

•	16.06	-	2D	16:00	•
czas trwania: 95 min, animowany/komedia, USA

„ALICJA PO DRUGIEJ STRONIE LUSTRA” (DUBBING PL)
•	16.06	-	3D	18:00	•

czas trwania: 115 min, familijny, USA

„KOCHAJ” 
•	17.06,	18.06,	21.06,	22.06,	23.06	-	20:15	•	19.06	-	19:15	•

czas trwania: 90 min, komedia romantyczna, Polska

PREMIEROWO: „GDZIE JEST DORY?” (DUBBING PL)
•	17.06,	24.06,	26.06	-	2D	14:00,	3D	16:00,	2D	18:00	•	18.06,	25.06	-	3D	14:00,	2D	16:00,	3D	18:00	•

•	19.06	-	3D	15:00,	2D	17:00	•	21.06,	23.06,	29.06	-	3D	16:00,	2D	18:00	•
•	22.06,	28.06,	30.06	-	2D	16:00,	3D	18:00	•	

czas trwania: 103 min, animowany/komedia, USA

„OBECNOŚĆ 2”  (NAPISY PL)
•	24.06,	25.06,	26.06,	28.06,	29.06,	30.06	-	20:15	•

czas	trwania:	123	min,	horror,	USA

PREMIEROWO: „BFG: BARDZO FAJNY GIGANT” (DUBBING PL)
•	01.07,	03.07	-	2D	14:00,	3D	16:15,	2D	18:30	•	02.07	-	3D	14:00,	2D	16:15,	3D	18:30	•

•	05.07,	07.07	-	2D	16:00,	3D	18:15	•	06.07	-	3D	16:00,	2D	18:15	•
czas trwania: 115 min, familijny, USA

„PIKNIK Z NIEDŹWIEDZIAMI”  (NAPISY PL)
•	05.07,	06.07,	7.07	-	20:30	•

czas trwania: 90 min, komediodramat, USA

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

„BERNADETTA. CUD W LOURDES”
•	17	-	20.06		godz.	15.30	•

reżyseria:	Jean	Sagols;	czas	trwania:	109	min.;	gatunek:	dramat/historyczny;	prod.	Francja,	7	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)

„KOCHAJ”
•	17-20.06		godz.	17.45	•	21.06		godz.	18.15	•	22.06	kino	nieczynne	•	23.06		godz.	18.00	•

reżyseria:	Marta	Plucińska;	czas	trwania:	94	min.;	gatunek:	komedia	romantyczna;	prod.	Polska,	12	lat
Cena	biletu:		Poniedziałek	-	Czwartek:	13,00	zł.	Piątek	-	Niedziela:	norm.	15,00	zł,	ulg.	13,00	zł.

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

„WOJNA”
•	17-20.06		godz.	20.00	•	21.06		godz.	20.15	•	22.06	kino	nieczynne	•	23.06		godz.	20.00	•

reżyseria:	Tobias	Lindholm;	czas	trwania:	115	min.;	gatunek:	dramat/wojenny;	prod.	Dania,	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)

„OBECNOŚĆ 2”
•	24-30.06		godz.	20.00	•

reżyseria:	James	Wan;	czas	trwania:	133	min.;	gatunek:	horror;	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)

„LOLO” PREMIERA
•	24-25.06		godz.	17.45	•	27-30.06		godz.	17.45	•

reżyseria:	Julie	Delpy;	czas	trwania:	99	min.;	gatunek:	komedia;	prod.	Francja,	12	lat
Cena	biletu:		Poniedziałek	-	Czwartek:	13,00	zł.	Piątek	-	Niedziela:	norm.	15,00	zł,	ulg.	13,00	zł.

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

OGÓLNOPOLSKI KONKURS POLSKIEJ PIOSENKI DZIECIĘCEJ PT. ROZŚPIEWANA CIUCHCIA
24 czerwca o godz.	20.00	Trzebińskie	Centrum	Kultury	zaprasza	do	Zespołu	Pałacowo-Parkowego	 
w Młoszowej	na	plenerowe	wystawienie	operetki	„Noc	w Wenecji”	Johanna	Straussa.	Wstęp	wolny.
Operetka jest prezentowana w ramach	projektu	„Muzyczne	opowieści	w Małopolsce”	przygotowanego	
przez	Stowarzyszenie	Na	Rzecz	Rozwoju	Trzebini	i Regionu.	Projekt	zrealizowano	przy	wsparciu	finansowym	
Województwa	Małopolskiego.	Partnerami	imprezy	są	Trzebińskie	Centrum	Kultury,	Urząd	Miasta	w Trzebini.
W	celu	ułatwienia	powrotu	z operetki,	ZKKM	uruchomi	dodatkowe	kursy	autobusów	na	linii	Młoszowa	
-	Chrzanów	(trasa	linii	15)	i Młoszowa	-	Gaj	-	Os.	Energetyków	(trasa	linii	9).	Autobusy	odjadą	z parkingu 
przy	Zespole	Pałacowo	-	Parkowym	o godzinie 22.45. 

KINO LETNIE W SZTUCE
6	filmów	dla	dzieci	i młodzieży,	to	oferta	Kina	Sztuka	na	
wakacje.	Zachęcamy	wszystkim	do	zapoznania	się	z 
naszą	filmową	propozycją.	Każdy	znajdzie	coś	dla	siebie.	
Start 4 lipca.

„RATCHET I CLANK” 2D [DUBBING PL]
•	4.07-5.07		godz.	9.00	•	6.07-7.07		godz.	11.15	•

reż.:	K.	Munroe;	czas:	94	min.	gat.:	animacja/przygodowy
prod. USA, b/o •	Cena biletu: 7 zł

„ROBINSON CRUSOE” 2D [DUBBING PL]
	•	4.07-5.07		godz.	11.15	•	6.07-7.07		godz.	9.00	•

reż.:	B.	Stassen,	V.	Kesteloot;	czas:	90	min.
gat.:	animacja/przygodowy;	prod.	Belgia/Francja,	b/o

Cena biletu: 7 zł

„BYŁY SOBIE CZŁOWIEKI” 2D [DUBBING PL]
•	19.07-20.07	godz.	9.00	•	21.07-22.07	godz.	11.15	•

reż.:	J.	Debbouze;	czas:	95	min.;	gat.:	animacja
Cena biletu: 7 zł

„HUGO I ŁOWCY DUCHÓW” 2D [DUBBING PL]
•	19.07-20.07	godz.	11.15	•	21.07-22.07	godz.	9.00	•
reż.:	T.	Baumann;	czas:	100	min.;	gat.:	familijny/fantasy

prod. Austria/Irlandia/Niemcy, b/o
Cena biletu: 7 zł

 „MÓJ PRZYJACIEL ORZEŁ” 2D [DUBBING PL]
•	17.08-18.08		godz.	9.00	•	19.08		godz.	11.15	•

•	22.08		godz.	11.15	•
reżyseria:	G.	Olivares,	O.	Penke;	czas:	98	min.

gatunek:	dramat;	prod.	Austra,	7	lat
Cena biletu: 7 zł

„PADDINGTON”2D [DUBBING PL]
•	17.08	-	18.08		godz.	11.15	•	19.08		godz.	9.00	•

•	22.08		godz.	9.00	•
reż.:	Paul	King;	czas:	95	min.

gatunek: familijny/komedia/przygodowy
prod.	Francja/Wielka	Brytania/USA,	b/o

Cena biletu: 7 zł

FESTYN RODZINNY Z SERCEM!
Dyrektor	Szkoły	Podstawowej	im.	bł.	Matki	Teresy	z Kalkuty w Cholerzynie	z filią	w Mnikowie wraz z Radą	
Pedagogiczną,	Radami	Rodziców	oraz	Samorządem	Uczniowskim	zapraszają	wszystkich	mieszkańców	
Gminy	Liszki	i gmin	sąsiednich	do	czynnego	włączenia	się	w akcję	pomocy	ciężko	choremu	Sebastianowi.	
Chłopiec	cierpi	na	chorobę	Leśniewskiego-Crohna,	która	wyniszcza	jego	organizm.	Leczenie		jest	długotrwałe	
i bardzo kosztowne.
Pragnąc	pomóc	Sebastianowi	18	czerwca		2016	r.	organizujemy	Festyn	Rodzinny,	z którego	dochód	w 
całości	przeznaczony	będzie	na	jego	leczenie.	Bardzo		prosimy	o wsparcie	tego	przedsięwzięcia	w formie 
finansowej,	rzeczowej	lub	organizacyjnej.
Chcemy	otoczyć	Sebastiana	naszą	życzliwością	i konkretną	pomocą,	aby	dodać	Mu	siły	i 	środków		do	
walki z chorobą.	Liczymy	na	Państwa	wrażliwe	i dobre	serce	oraz	ofiarność.

Nr	Konta	bankowego	PKO,	na	które	można	wpłacać	darowizny	pieniężne:	 
80	1020	2892	0000	5302	0494	3249		z dopiskiem	„Dla	Sebastiana	Sobóla”

Zobacz plakat na str. 5

SPEKTAKL TANECZNO-AKTORSKI „KRAINA LODU”
Serdecznie	zapraszamy	na	spektakl	„Kraina	Lodu”	–	spektakl	taneczno	–	aktorski	w wykonaniu 

uczestników	zajęć	Teatru	Tańca	przy	CKiS.	Liczba	miejsc	jest	ograniczona,	bilety	w cenie	5	zł	są	do	
nabycia w CKIS	w Krzeszowicach.	Zapraszamy!
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PIESKI SZUKAJĄ DOMU

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: POLSKA PRESS 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.

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

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

Sajmon szuka domu!... Młody ok. 3 letni, pogodny bez 
względu na okoliczności i pełnosprawny na tą chwilę 
psiak. Wiele przeszedł... Wypadek samochodowy, 
kilkutygodniowa tułaczka, ból związany z urazami, 
ciężka i skomplikowana operacja starego złamania 
kości ramiennej. Pomimo tego zachował niesamowitą 
pogodę ducha. W stosunku do  obcych trochę nie-
śmiały, ale szybko się przekonuje. Uwielbia spacery 
i zabawę. Przyjaźnie nastawiony do innych psów. 
Szukamy dla Sajmona dobrego i spokojnego domu. Ktoś, 
kto go przygarnie, otrzyma wielkie pokłady miłości  
i wdzięczności, a także mnóstwo czułości. Sajmon jest 
odpchlony, odrobaczony, zaszczepiony na choroby 
zakaźne i wściekliznę, wykastrowany i zaczipowany.
Zachęcamy do spotkania z Sajmonem, który przebywa 
w przytulisku Fundacji Człowiek dla Zwierząt.  Odwie-
dzających zapraszamy 7 dni w tygodniu, włącznie  
z niedzielami i świętami.
Warunkiem adopcji jest podpisanie umowy adop-
cyjnej. 

Kontakt: 534 884 174. 

SAJMON
Era	 i	Eska...	 Zabierając	 je	kilka	miesię-
cy	 temu	ze	 schroniska	nie	 cieszącego	
się	zbyt	dobrą	sławą	nie	sądziliśmy,	że	 
z	 taką	 trudnością	przyjdzie	nam	znale-
zienie	dla	nich	domu.	Po	 trzech	 latach	
siedzenia	w	 schroniskowej	 klatce	bez	
wychodzenia,	bardzo	szybko	nabrały	u	
nas	ogłady.	Umieją	chodzić	na	smyczy,	
reagują	na	imiona,	przychodzą	na	zawo-
łanie.	To	piękne,	mądre,	4	letnie	suczki,	
które	bardzo	potrzebują	domu.	Szukamy	
dla	nich	domu	wspólnego	ponieważ	są	
bardzo	ze	sobą	związane,	a	Eska	 (ruda)	
żyje	w	cieniu	 siostry	Ery	 i	ma	 jeszcze	
mały	dystans	w	stosunku	do	człowieka.
Suczki	są	zaszczepione,	wysterylizowane	
i	zaczipowane.	Zachęcamy	by	poznać	Ere	
i	Eskę,	 które	przebywają	w	przytulisku	
Fundacji	Człowiek	dla	Zwierząt.
Odwiedzających	 zapraszamy	 7	 dni	 w	
tygodniu,	również	w	niedziele	i	święta.

Kontakt: 534 884 174.

ERA I ESKA

Fundacja	Człowiek	dla	Zwierząt	poszukuje	
odpowiedzialnego	domu	dla	maleńkiej	
Wandzi.	Sunia	ma	ok.	2	lat	i	waży	niespełna	
4 kilogramy.
Ktoś	wyrzucił	 tę	kruszynkę	do	 lasu	 i	nie	
potrafiła	znaleźć	drogi	do	domu.	Malutka	
jest kontaktowa, radosna, spragniona kon-
taktu	z	człowiekiem.	Potrzebuje	malutkiego	
kącika	 i	malutkiej	miseczki	z	 jedzeniem	
oraz	dużo	serca,	bo	zasługuje	na	wszystko	
co najlepsze.
Wandzia	została	odpchlona,	odrobaczona,	
zaszczepiona	na	choroby	zakaźne	i	zaczipo-
wana.	Czeka	na	zabieg	sterylizacji.
Warunkiem	adopcji	jest	podpisanie	umowy	
adopcyjnej.

Kontakt: 534 884 174.

WANDZIA

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

Wśród gości obecni byli m.in. 
Wicewojewoda Małopolski, Sta-
rosta i Wicestarosta Powiatu 
Krakowskiego wraz z Członkami 
Zarządu Powiatu, Radny Wo-
jewództwa Małopolskiego oraz 
przedstawiciele Rady Powiatu. 
Na uroczystości obecni byli także 
burmistrzowie i wójtowie gmin 
z powiatu krakowskiego i wie-
lickiego, przedstawiciele jedno-
stek powiatowych i instytucji 
zewnętrznych współpracujących 
z gminą takich jak GDDKiA, 
Tauron, Ojcowski Park Narodo-
wy, ZIKiT, PGNiG.
Przybyli także przedstawicie-
le Państwowej Straży Pożarnej 
i Policji, radni i sołtysi wszystkich 
gminnych miejscowości.
Wójt zaprezentował gościom 
krótką historię związaną z po-
wstaniem nowego Centrum Ad-
ministracyjnego, odnosząc się 
do wystawy zdjęć, która przez 
najbliższy miesiąc będzie prezen-
towana przed budynkiem Urzędu 
Gminy. Obiekt, o kubaturze 17 
000 m3 i powierzchni użytkowej 
przekraczającej 2200 m2 powsta-
wał w latach 2012-2016 i zamknął 
się w kwocie niespełna 18 milio-
nów złotych.
Naszym zamiarem było stwo-
rzenie miejsca, które będzie sta-
nowić swoiste centrum gminy. 

Ale nie centrum jako tylko i wy-
łącznie geograficzne odniesienie, 
lecz przede wszystkim miejsce, 
gdzie każdy z mieszkańców czy 
petentów będzie mógł w jednym 
miejscu załatwić wszystkie admi-
nistracyjne sprawy, a życie wokół 
budynku tętnić będzie do późnych 
godzin wieczornych – mówił Wójt 
opowiadając o idei powstania tego 
obiektu.
Wójt złożył podziękowania pro-
jektantom - Pracowni OVO 
Grąbczewscy Architekci oraz 
generalnemu wykonawcy firmie 
SKANSKA S.A. Po przemówie-
niach nastąpił moment poświęce-
nia obiektu, którego dokonał ks. 
proboszcz Jan Adamus z Modlni-
cy. Symboliczne przecięcie wstęgi 
przez Wójta, Wojewodę, Starostę, 
Przewodniczącego Rady Gminy, 
Projektantów i Wykonawcę było 
uwieńczeniem i oficjalnym przy-
pieczętowaniem otwarcia Cen-
trum Administracyjnego Gminy. 
Całej uroczystości towarzyszył 
występ Gminnej Orkiestry Dętej.
Na zakończenie Wójt zaprosił 
gości na zwiedzanie obiektu oraz 
drobny poczęstunek. 

 v Marcin Rybski 
Kierownik Referatu Promocji  
i	Rozwoju	Gminy	Wielka	Wieś

OFICJALNE OTWARCIE CENTRUM 
ADMINISTRACYJNEGO GMINY WIELKA WIEŚ W SZYCACH
Dzień 9 czerwca 2016 roku zapisze się w historii naszej gminy jako jeden z najważniejszych. Właśnie w tym 
dniu nastąpi oficjalne otwarcie Centrum Administracyjnego Gminy Wielka Wieś – mówił Wójt Gminy 
Tadeusz Wójtowicz witając gości, którzy licznie przybyli na uroczystość. 
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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

*  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

SPRZEDAŻ CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH

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

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

klientów.

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

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

tel. 512 447 343; tel./fax (32) 646 77 5832-300 Olkusz, ul. Przemysłowa 14

MATERIAŁY BUDOWLANE

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

GSM:  +48 501 719 744, 506 138 029

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


