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PRZYJMĘ ZIEMIĘ
na działkę w Tenczynku.

tel: 796 351 499

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

SALON MEBLOWYSALON MEBLOWY
1000 m2 ekspozycji

Nawojowa Góra
ul. Krakowska 109

• meble
• materace
• łóżka
• sofy
• wypoczynki
• narożniki
• krzesła
• stoły
• dekoracje 

SPRZEDAŻ
RATALNA

Zapraszamy:
pn. - pt. 10 00 - 18 00

sob         10 00 - 13 00

(przy trasie 79)

 504 855 100

droga na Kaszów droga na Kraków

Liszki 552
Tel. 12 280 60 90, 660 797 805    biuro@materialowka.pl

MIESZALNIE FARB I TYNKÓW BOLIX oraz KNAUF

otwarte:
pn - pt 600 - 1800

Sobota 600 - 1300

Profile, płyty gipsowe i OSB, kleje, fugi, zaprawy, gipsy, wełna, styropian, tynki, farby, lakiery, 
artykuły elektryczne 

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

• SPRZEDAŻ • SKUP • 
tel. 662 660 373

tel. 535-013-523

WYCINKA
DRZEW

TANIO, PROFESJONALNIE, SZYBKOTANIO, PROFESJONALNIE, SZYBKO

tel. 696 425 217, 606 66 36 76tel. 696 425 217, 606 66 36 76

PROJEKTY PRZYŁĄCZY
WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH
sieci zewnętrzne wod-kan • systemy ciśnieniowe

PROJEKTY PRZYŁĄCZY
WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH
sieci zewnętrzne wod-kan • systemy ciśnieniowe

Usługi Motoryzacyjne Wojciech Grzybacz
Nawojowa Góra, ul. Nawoja 48

Usługi Motoryzacyjne Wojciech Grzybacz
Nawojowa Góra, ul. Nawoja 48

WULKANIZACJA
Wymiana, sprzedaż opon

Wyważanie kół
Prostowanie felg

ATRAKCYJNE CENYtel. 503-024-440

Na parterze Galerii Bronowice sta-
nie Movemberowa wyspa - stoisko, 
przygotowane przez organizatora 
akcji, czynne w godz. 9.00 – 20.00. 
Na miejscu lekarze wykonywać będą 
badanie USG – jest ono bezbolesne, 
komfortowe i trwa ok. 5 minut. Opo-
wiedzą także o profilaktyce raka jąder 
i prostaty oraz zaprezentują metody 
samobadania. Każdy z panów otrzyma 
także specjalnie przygotowane mate-
riały edukacyjne. Dodatkowo, w czasie 
trwania wydarzenia, można będzie 
też skorzystać z usług profesjonalnych 
Barberów, którzy zadbają o specjalne 
wystylizowanie zarostu.
Symbolem akcji Movember są wąsy 
– na całym świecie, w listopadzie, 
mężczyźni zapuszczają zarost, aby 

wesprzeć kampanię, jednocześnie 
prowokując otoczenie i znajomych do 
dyskusji na temat męskich nowotwo-
rów - jąder i prostaty, by uświadamiać 
panom, chłopcom ale też paniom, jak 
ważne są regularne badania i dbanie 
o stan zdrowia. 
- Rak jąder i rak prostaty to nie potwo-
ry z filmowych horrorów. Rak jądra 
dotyka głównie mężczyzn między 20. 
a 35. rokiem życia. Rak prostaty - już 
po 45. roku życia. I chociaż nowotwory 
są najczęstszą przyczyną śmierci męż-
czyzn w Polsce, to mówienie o nich - 
a zwłaszcza o tych atakujących okolice 
intymne - jest tabu. Aby je przełamać, 
organizujemy akcję zachęcającą panów 
do profilaktycznego badania jąder 
i prostaty – mówi Jakub Kajdaniuk 

z Fundacji Kapitan Światełko, organi-
zator akcji.
Nowotwory prostaty rozwijają się 
bezobjawowo i długo, ale są drugim 
najczęstszym, po raku płuc, powodem 
śmierci mężczyzn w Polsce. Rak jąder 
rozwija się błyskawicznie i agresyw-
nie, a jest to najczęstszy (20% zacho-
rowań) nowotwór wśród mężczyzn 
przed czterdziestką. Akcja Movem-
ber, która po raz pierwszy zawita do 
centrów handlowych z bezpłatnymi 
badaniami, ma pomóc zwrócić uwagę 
na te problemy. Uświadomić mężczy-
znom, że samobadanie – i badania 
profilaktyczne – to coś naturalnego 
i normalnego, że – biorąc sprawy 
w swoje ręce – dbają o zdrowie i nie 
ma w tym nic niemęskiego. 

Galeria Bronowice to jedyna lokaliza-
cja w Krakowie, w której – w ramach 
akcji Movember – panowie mogą wy-
konać bezpłatne profilaktyczne bada-
nia i sprawdzić swój stan zdrowia.
Serdecznie zapraszamy!

*** Akcja Movember (zbitka an-
gielskich słów „moustache” (wąsy) 
i „november” (listopad), powstała 13 lat 
temu. Dwaj Australijczycy zainicjowa-
li ją listopadowym konkursem na naj-
dłuższe wąsy, a całe wpisowe zostało 
przekazane na fundację zajmującą się 
rakiem prostaty. Obecnie w kampanii 
bierze udział 21 krajów świata. 

 
Plakat na str. 2

MĘSKIE SPRAWY W GALERII BRONOWICE
Już w najbliższą niedzielę, 20 listopada, w Galerii Bronowice odbędzie się krakowska odsłona światowej akcji Movem-
ber, mającej na celu walkę z rakiem u mężczyzn. Przez cały dzień panowie będą mieli możliwość bezpłatnego przeba-
dania się oraz skorzystania ze specjalistycznych konsultacji medycznych. Otrzymają także materiały edukacyjne.
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Jesteśmy
konsekwentni 

w tym co robimy
Jesteśmy dystrybutorem marek:

Centrum Metalowe 
i Wypożyczalnia Sprzętu 
Budowlanego 
Liszki 523
tel. (12) 378 40 90
        668 501 723
e-mail: centrum@widor.com.pl
www.widor.com.pl 

Zadzwoń!
Doradzimy

12 378 40 90

• SYSTEMY OGRODZENIOWE 
      siatki plecione • panele ogrodzeniowe • bramy i furtki • ogrodzenia sportowe

• MOCOWANIA 
       zamocowania ogólne • śruby zwykłe wzmacniane drobnozwojowe • śruby i akcesoria nierdzewne 
       • uchwyty • opaski • złącza • wkręty

• LINY, ŁAŃCUCHY
• NARZĘDZIA I ELEKTRONARZĘDZIA 
      budowlane • glazurnicze • ogrodnicze • mechanika • makita • bosch • hitachi 
      • einhell • osprzęt do elektronarzędzi 

• ART. BHP
      spodnie • bluzy • buty • kaski • maski • kamizelki • polary

• KOSTKA BRUKOWA
• MATERIAŁY BUDOWLANE 
      pustaki • kleje • zaprawy • sucha zabudowa • materiały izolacyjne • farby i lakiery • kominy • okna dachowe • płyty OSB

• WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU BUDOWLANEGO
       zagęszczarki • młoty wyburzeniowe • nagrzewnice • osuszacze • agregaty • szlifierki • betoniarki i wiele innych

Odzyskaj naturalną równowagę organizmu

Z natury dobre dla zdrowia

Szczegółowe informacje: pod numerem telefonu: 600 443 503 
Chętnie podzielimy się naszym kilkuletnim doświadczeniem w stosowaniu 
produktu oraz informacją jak można nabywać go najtaniej.

Ekstrakty z ziół zawartych w ALVEO oferują nam:
• doskonałe oczyszczanie organizmu
• odporność na codzienny stres
• ochronę komórek przed przedwczesnym starzeniem
• przeciwutlenianie i zwalczanie wolnych 
  rodników na poziomie komórkowym
• wspomaganie układu odpornościowego
• utrzymanie dobrego stanu skóry i włosów
• wspomaganie funkcjonowania serca
• utrzymanie elastyczności mięśni i stawów
• wspomaganie pracy układu trawiennego
• pozytywny wpływ na koncentrację i samopoczucie

ALVEO
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W niedzielę, 20 listopada, IKEA Kraków zamieni się w wielki plac zabaw. Ama-
torzy łamigłówek będą mogli wziąć udział w grze odbywającej się w prze-
strzeni ekspozycyjnej sklepu, a miłośnicy planszówek rywalizować w tur-
nieju stworzonej specjalnie na tę okazję gry. Akcja inauguruje kampanię społeczną „Zabawa to 
poważna sprawa” i towarzyszącą jej zbiórkę pluszaków oraz zabawek dla małych pacjentów.

U nas zapłacisz każdy rachunek 
Najtańsze opłaty w miescie

Mieszkanie, Prąd, Gaz, TV, Telefon

Tylko u nas wykonasz przelew ekspresowy,
pieniądze na koncie w 5 minut!

Rachunki domowe tylko 1,99 zł

Płatności ZUS i US tylko 1,99 zł

Przelew ekspresowy tylko 4,99 zł + 0,5% wpłaty

Zapraszamy Pn - Pt 900 - 1700

CA EXPRESS, ul. Szkolna 3, 32-065 Krzeszowice
Centrum Finansowe, ul. Białoruska 7/3, 30-638 Kraków
tel. 790 209 669

KAŻDA WYDANA U NAS ZŁOTÓWKA UMOŻLIWI 
ZAKUP NOWEJ KSIĄŻKI DO BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

BIBLIOTEKA ZESPOŁU
SZKÓŁ W TENCZYNKU

zaprasza na

11 KIERMASZ 
 KSIĄŻKI ZA GROSZE

30 LISTOPADA (ŚRODA) 
800-1900 W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

Już od 1zł - 
duży wybór książek używanych 

Nowe książki 
w bardzo atrakcyjnych cenach

W ramach Dnia Zabawy we wnę-
trzach IKEA Kraków pojawią się 
specjalne stacje z łamigłówkami. 
Każdy z graczy otrzyma mapkę ze 
wskazówkami, gdzie znajdują się 
punkty. Trzeba będzie je zlokalizo-
wać i stawiać czoła kolejnym zagad-
kom, nawiązującym do kampanii 
„Zabawa to poważna sprawa”. Nie-
które zadania wymagają spostrze-
gawczości i abstrakcyjnego myśle-
nia, inne wykazania się zręcznością 
i refleksem. 
Dodatkowo uczestnicy wydarze-
nia będą mieli okazję wziąć udział 
w turnieju planszówek i zagrać 
po raz pierwszy w grę edukacyj-
ną „Dom Przyjazny dla Planety”. 
Stworzona specjalnie na tę okazję 
gra uczy, że dbałość o  planetę za-
czyna się w domu, a każde nawet 
najdrobniejsze i z pozoru błahe co-
dzienne czynności, jak np. wyłącza-
nie telewizora, mogą mieć pozytyw-
ny wpływ na środowisko naturalne.

Zabawa to poważna sprawa
Projekt „Zabawa to poważna sprawa” 
skupia się na promowaniu i zapew-
nieniu dzieciom prawa do zabawy 
i rozwoju. W czasie trwania kampa-
nii, między 20 listopada a 24 grudnia 
2016, IKEA Foundation przekaże 1 
euro ze sprzedaży każdej zabawki lub 
książeczki dla dzieci na rzecz projek-
tów realizowanych w najbiedniejszych 
regionach świata, a wspierających 
rozwój najmłodszych poprzez zabawę 
i edukację. Wśród organizacji współ-
pracujących z IKEA Foundation 
są UNICEF, War Child, Room to 
Read, Handicap International, Spe-
cial Olympics i Save The Children. 

Podaruj chorym dzieciom 
zabawkę lub pluszaka

W Krakowie akcja ma rów-
nież wymiar lokalny. Towa-
rzyszy jej zbiórka pluszaków 
i zabawek dla małych pa-
cjentów. Pluszaki IKEA już 
po raz czwarty z rzędu tra-
fią do dzieci przewożonych 
karetkami Krakowskiego 
Pogotowia Ratunkowego. 
W tym roku przekazy-
wać można też zakupione 
w IKEA zabawki, malu-
chom będących pod opieką 
Wojewódzkiego Specjali-
stycznego Szpitala Dzie-
cięcego im. św. Ludwika 
- Instytucji Województwa 
Małopolskiego. Wystarczy 
wrzucić je do specjalnych 
pojemników za linią kas. 
Do zebranych w ten sposób 
pluszaków i zabawek, IKEA 
Kraków dołoży dodatkowe 
1 000 sztuk.

Co jeszcze warto  
wiedzieć o Dniu Zabawy

Wszystkie atrakcje odbywają w nie-
dzielę, 20 listopada, w godzinach 
otwarcia IKEA Kraków. W wyda-
rzeniu uczestniczyć może każdy, 
niezależnie do wieku. Nie wyma-
gana jest wcześniejsza rejestracja, 
obowiązują natomiast zapisy na 
turniej gry planszowej. I etap tur-
nieju odbędzie się 20 listopada we 
wszystkich sklepach IKEA w Pol-
sce. Zwycięzcy rozgrywek zmierzą 
się 27 listopada podczas wielkiego 
finału w Kuchni Spotkań IKEA 
w Warszawie. Osoby, które nie będą 

brały udziału w części konkursowej 
turnieju, a jedynie planują zagrać 
rekreacyjnie, nie muszą dokonywać 
rejestracji wcześniej. 
Więcej informacji oraz formularz 
zgłoszeniowy znajduje się pod ad-
resem https://www.ikeafamily.eu/
lp/turniej
Osoby, które prawidłowo rozwiążą 
wszystkie zadania w grze sklepo-
wej, nagrodzone zostaną pluszaka-
mi w kształcie serc. Na najlepszych 
uczestników turnieju gier planszo-
wych czekają gry „Dom Przyjazny 
Dla Planety” oraz bony zakupowe.

IKEA ZAPRASZA DO ZABAWY… W SKLEPIE
DZIEŃ ZABAWY W IKEA KRAKÓW

„ZŁOTE GODY” W ZABIERZOWIE
Uroczystość  „Złote Gody”, odbędzie się  

w dniu 6 grudnia 2016 roku w Zabierzowie. 
Uroczystość rozpocznie się mszą św. w kościele  

w Zabierzowie o godz. 12:00, a dekoracja medalami 
nastąpi w restauracji Pana Jerzego Wojdały, 

Zabierzów, ul. Rodziny Poganów 4 o godzinie 13:00.
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MIEJSKO-GMINNA BIBLIOTEKA  
PUBLICZNA W KRZESZOWICACH

FILIA W TENCZYNKU

Danielle Steel : Klejnoty arystokratki
Młoda prawniczka Jane ma wrażenie, że znalazła 
się na życiowym zakręcie: jej związek przechodzi 
kryzys, a praca nie dostarcza zbyt wielu wrażeń. 
Aż do dnia, gdy musi zająć się niezwykłą sprawą: 
nadzoruje licytację pamiątek pozostawionych 
przez pewną arystokratkę... 

Justyna Kopińska :  
Czy Bóg wybaczy siostrze Bernadetcie? 

O dramacie zakończonym skazaniem siostry Ber-
nadetty na więzienie słyszeliśmy wszyscy. Ale jak 
to, co działo się w Specjalnym Ośrodku Wychowaw-
czym Zgromadzenia Sióstr Boromeuszek w Zabrzu 
przez ponad trzydzieści lat, w ogóle mogło się stać? 
Ogrom cierpienia, poniżenia i upodlenia jakie do-
świadczyły dzieci w miejscu, które miało zastąpić 
im dom rodziny powalai przytłacza. Niewyobrażalne 
jest to, że cierpiały z rąk osób którym daje się tak 
ogromny kredyt społecznego zaufania i sympatii. 

Grzegorz Kuczyński :  
Jak zabijają Rosjanie : ofiary rosyjskich 

służb od Trockiego do Litwinienki
Radioaktywny pierwiastek i egzotyczna roślina. Cze-
kan i pistolet. „Bułgarski parasol” i trotyl. Imponujący 
wachlarz narzędzi zbrodni. Służby Kremla mają na 
koncie wiele spektakularnych zamachów. Od brutal-
nych mordów, jak roztrzaskanie czekanem czaszki 
Trockiego, po skrytobójstwa, jak otrucie Litwinienki. 
Mordowanie wrogów jest jedną z cech moskiewskie-
go państwa również w epoce Putina..

Barbara Kosmowska : Panna Foch
To książka o zmianach, które są w życiu nie-
uniknione, o tym, że w każdej sytuacji można 
się odnaleźć. Obrażanie się na cały świat nie 
jest sposobem na życie. Czasem warto po pro-
stu uśmiechnąć się i trochę wyluzować. A przy 
okazji otworzyć się na nowe przyjaźnie. Nie 
warto zbyt długo mieć focha. Powieść szcze-
gólnie polecana obrażającym się na świat na-
stolatkom.

Anita Głowińska : Seria Kicia Kocia
Kicia Kocia to bohaterka serii dla najmłodszych 
czytelników. Tytułowa rezolutna kotka wraz z wy-
rozumiałymi opiekunami i wiernymi przyjaciółmi: 
Packiem, Adelką i Juliankiem odkrywa odważnie 
świat i uczy się najważniejszych zasad i prawideł 
w codziennym życiu. Wszyskie dzieci pokochają 
Kicię Kocię.

Maja Lunde : Historia pszczół 
To do bólu prawdziwa powieść doskonale uka-
zująca meandry ludzkiej psychiki, napięcia mię-
dzy rodzicami i dziećmi, dojmującą szarość dnia 
codziennego i pasję, która daje siłę do walki o 
lepsze jutro. Maja Lunde porusza te wszystkie 
tematy snując równoległą i porywającą opowieść
o niezwykłych owadach, ich miejscu w przyrodzie 
i ludzkiej cywilizacji. 

Elżbieta Cherezińska : Królowa
„Królowa” to bezpośrednia kontynuacja fabuły 
zawartej w „Hardej”. To opowieść o królowej Wi-
kingów Świętosławie (siostrze Bolesława Chro-
brego) oraz o Bolesławie i ich walce
o panowanie na skonfliktowanych ziemiach. 
Silna i niezależna monarchini miała niezwykły 
wpływ nie tylko na samego władcę, ale i na jego 
otoczenie oraz przebieg niezwykle ważnych wy-
darzeń. 

Sophie Hannah : Inicjały zbrodni
Prawie 40 lat po premierze ostatnich przygód 
Poirota — nowa powieść z udziałem słynnego 
detektywa i nowa autorka, wybrana przez spad-
kobierców Agathy Christie! Londyn, lata dwu-
dzieste ubiegłego wieku. Gdy Herkules Poirot 
rozkoszuje się atmosferą spokojnej kolacji, nie 
wie, że jego śledczy talent zostanie wystawiony 
na próbę. Wszystko za sprawą młodej kobiety, 
która wyjawia mu, że zostanie zamordowana. 
Mimo przerażenia błaga detektywa, by nie szu-
kał mordercy. Jej śmierć wyrówna rachunki...

Autor zaprezentował swój do-
robek literacki oraz opowie-
dział o pracy tłumacza. Jest on 
bowiem z zawodu nauczycie-
lem języka angielskiego. Za-
prezentował uczniom jedną ze 
swoich książek z tej tematyki 
„Bajkowy słownik angielsko-
-polski i polsko-angielski”. 
Pokazał również jakie zabaw-
ne historie powstają przez wy-
korzystanie w tłumaczeniach 
elektronicznych narzędzi tłu-
maczących.
W trakcie spotkania autor 
nawiązywał również do in-
nych swoich książek. Najpo-
pularniejszą znaną serią jest 
cykl zatytułowany „Przygody 
Ciumków”, na którą składa-
ją się cztery powieści o nieco 
zwariowanej rodzince.
Głównym elementem spotka-
nia były jednak zainscenizo-
wane rozmowy przy herbacie 
lub kawie z wybranymi uczest-
nikami na temat ich prefe-
rencji czytelniczych oraz po-
szczególnych książek autora. 
Pisarz chciał się dowiedzieć 
czy wolą powieści o miłości, 
czy kryminały? Jakich boha-
terów najbardziej? Dlaczego? 
Wyśmienitej zabawie nie było 
końca. Wielu uczniów zgła-
szało się na miłą pogawędkę 
z „Panem Pisarzem”.
Na zakończenie spotkania 

nie mogło zabraknąć pamiąt-
kowych autografów, po które 
ustawiła się dłuuuuga kolejka.
Spotkanie zorganizowa-
no w ramach Dyskusyjnych 
Klubów Książki, które dzia-
łają przy Gminnej Bibliotece 

Publicznej w Wielkiej Wsi. 
Dofinansowano ze środków 
Instytutu Książki.

 v www.wielka-wies.pl

Uroczystość rozpoczęła się 
o godz. 10.00 mszą św. w ko-
ściele parafialnym pod wezwa-
niem Miłosierdzia Bożego 
w Bęble w intencji Jubilatów, 
na której słowo Boże wygło-
sił ks. prałat Piotr Sieja. Po 
czym o godz. 11.00 nastąpiło 
uroczyste wręczenie medali za 
długoletnie pożycie małżeń-
skie w Restauracji „Łokietek” 
w Czajowicach.
W uroczystości oprócz Ju-
bilatów wzięli udział: Wójt 
Gminy Wielka Wieś, W-ce 
Wójt Gminy Wielka Wieś, 
Przewodniczący Rady Gminy 
Wielka Wieś, księża: z parafii 
Bębło Stefan Trojan, z parafii 
Giebułtów ks. Stanisław Gutt, 
z parafii Biały Kościół ks. Ma-
rek Wcisło, z parafii Modlnica 
ks. Jan Adamus, z Prądnika 
Korzkiewskiego ks. Artur 
Kardaś.
Uroczystość uświetnił występ 
KGW Bębło.
Życzymy Jubilatom kolej-
nych wspólnie spędzonych lat 
przede wszystkim w zdrowiu, 
szczęściu i wzajemnym posza-
nowaniu.

 v www.wielka-wies.pl

SPOTKANIE PRZY KAWIE I HERBACIE  
Z PAWŁEM BERĘSEWICZEM

ZŁOTE GODY W GMINIE WIELKA WIEŚ

WAKACYJNA KRZYŻÓWKA  
- WRĘCZENIE NAGRÓD

28 października w auli Szkoły Podstawowej w Białym Kościele odbyło się spotkanie 
autorskie ze znanym i lubianym pisarzem literatury dziecięcej, Pawłem Beręsewiczem. 
W spotkaniu wzięło udział około 100 dzieci z klas IV, V i VI ze Szkoły Podstawowej w Białym 
Kościele oraz ze Szkoły Podstawowej w Będkowicach.

W ubiegłym miesiącu swoje Złote Gody obchodziło 15 par małżeńskich z terenu 
Gminy Wielka Wieś. Jak pokazuje ta piękna uroczystość, bazując na wzajemnym 
zaufaniu, szacunku i miłości, udany związek może przetrwać wszystko, by stanowić 
wzór dla młodych pokoleń zawierających małżeństwo.

W piątek 4 listopada gościliśmy w Bibliotece 
zdobywców nagród książkowych, wyłonionych 
w drodze losowania wśród osób, które nadesłały 
prawidłowe rozwiązanie wakacyjnej krzyżówki 
zamieszczonej w sierpniowym i wrześniowym 
numerze „Gwarka Małopolskiego”. Zwycięzca-
mi zostali: Pani Romana Kalemba, Pani Jadwiga 
Księżyc oraz Pan Jacek Feliks. Nagrody wręczyła 
właścicielka „Gwarka” Pani Sylwia Mossakowska. 
Zwycięzcom raz jeszcze serdecznie gratulujemy!
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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

MYDLARNIA W ELFIE

Nasza Filozofia
Stara Mydlarnia to nie tylko kosmetyki, ale właśnie poczucie 
wyjątkowości, komfortu i chwile rozpieszczenia w zabieganej co-
dzienności. Chcemy wspólnie z Tobą odkrywać piękno inspirowane 
naturą, wprowadzać je do kobiecego świata. Chcemy by myśli o 
naszych produktach towarzyszyła myśl o naturalnie pięknych 
chwilach w zabieganej codzienności, w zgiełku codziennych 
zadań i obowiązków. Chcemy by codzienna pielęgnacja stała się 
dla Ciebie rytuałem piękna, czasem w ciągu dnia, który poświęcisz 
tylko dla siebie...

Piękno z natury 
Nasze kosmetyki nie zawierają sls/sles, parabenów, peg-ów, edta, 
siliconów, wazeliny, oleju mineralnego. Ważną część działalności 
Mydlarni stanowi produkcja całkowicie ręcznie wytwarzanych 
mydeł w blokach. „Hand made soap by Stara Mydlarnia”. Równie 
smakowicie pachną i wyglądają kule do kąpieli z zawartością 
drogocennych olejków, ziół i suszonych płatków kwiatów.

Podarunek piękna
Przed nami magiczny czas. Już pora pomyśleć i zaplanować 
prezenty! Czekamy właśnie na Ciebie by przedstawić Ci niezwykłe 
prezenty do pielęgnacji ciała i twarzy, które przeniosą Cię do 

niezwykłego świata zapachów, kolorów i aromaterapii. Wybrane 
przez Ciebie zestawy zapakujemy i przygotujemy by sprawiły 
radość bliskiej osobie. Oferujemy kosmetyki Stara Mydlarnia.

Bon podarunkowy
Jeżeli nie masz pomysłu na prezent? Przychodzimy z pomocą. 
Bon podarunkowy to idealna propozycja dla osób, które cenią 
sprawdzone rozwiązania i najwyższą jakość usług. Podaruj bliskiej 
osobie luksus na jaki zasługuje 

Nowe miejsce Mydlarni
Pokochaliście produkty Starej Mydlarni? Mydła ręcznie robione? 
które są prawdziwymi dziełami sztuki, kule, muffinki do kąpieli, 
peelingi? Teraz już możecie je kupić w Krzeszowicach. Instytut 
Urody Elf podpisał umowę ze Starą Mydlarnią, dzięki czemu te 
cudowne produkty dostępne są u nas. Zapraszamy do Instytutu 
Urody Elf w Galerii Centrum 1 piętro, gdzie znajdziecie swoje 
ulubione produkty. 

Stara Mydlarnia zrodziła się z marzeń, pasji oraz inspiracji naturą. Od kilkunastu lat tworzy na-
turalne kosmetyki do kąpieli i pielęgnacji ciała, twarzy i włosów, które są gwarancją dobrego 
samopoczucia, zadowolenia i stylu życia, który promujemy - w zgodzie z naturą.

Być może nie zastanawiałaś się 
nad tym, że regularne uprawia-
nie ćwiczeń fizycznych może 
uczynić cię szczęśliwszą. Mimo, 
że brzmi magicznie - to prawda.
Zapraszamy wszystkie Panie do 
naszego nowego oddziału klubu 
Harmonii w Galerii Centrum 
(Dom Towarowy), na I piętrze, 
obok windy, gdzie dzięki spe-
cyficznej atmosferze panującej 
w naszym klubie, każdy uczest-
nik aktywności nie będzie już 
kojarzył ruchu z nieprzyjem-
nym zmęczeniem i bólem mię-
śni, a jedynie ze zrozumiałym 
wysiłkiem, z miło spędzo-
nym czasem wśród przyjaciół, 

uśmiechem, zdrowiem i satys-
fakcją z własnych osiągnięć.
Zajęcia pilates oraz zdrowy 
kręgosłup prowadzone są przez 
doświadczonych instruktorów 
- fizjoterapeutów. Treningi kar-
dio, wzmacniania oraz taneczne 
odbywają się z profesjonalnymi 
instruktorami, którzy regularnie 
odbywają wszelakie szkolenia.
Zapisz się na zajęcia do nasze-
go klubu,  aktywny wypoczy-
nek stanie ssię przyjemnością, 
a przyjemność stylem życia.

 v www.harmoniafitness.eu    
tel. 530 018 853

MIEJSCE DLA WYJĄTKOWYCH KOBIET 
 - HARMONIA FITNESS - GALERIA CENTRUM 

Zdrowie oraz dobre samopoczucie są bezcenne. Ciało 
jest przestrzenią, w której nieustannie funkcjonujemy, 
więc, nie szczędząc środków, staramy się o nie dbać. 
Kluczem do utrzymania harmonii jest wsłuchanie się 
w samego siebie i zrozumienie sygnałów, które wysyła 
do Ciebie Twoje ciało. Dążymy do tego żeby być zdrow-
szymi, a przez to piękniejszymi.

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

LABORATORIUM KULTURY
Olimpiada od kuchni. Spotkanie z polskimi olimpijczykami. 

Gospodarz wieczoru, Paweł Czyż, zaprasza na spotkanie z byłymi i obecnymi 
olimpijczykami, którzy opowiedzą o swoich sportowych karierach. Porozma-
wiamy nie tylko o sukcesach, ale także o samej drodze do mistrzostwa. 

CKiS w Krzeszowicach, 25 listopada, godz. 19.00.  
Wstęp wolny. Zapraszamy!



6 Informacje, Reklamy małopolski

• adaptacje poddaszy
• zabudowy karton/gips
• sufity napinane
• odwierty w betonie
oraz
• inne prace remontowo - budowlane

• solidne i szybkie realizacje
• kompletny, nowy sprzęt budowlany
• przystępne ceny
• wieloletnie doświadczenie w branży budowlanej

ul. Dębowa 11, 32-067 Tenczynek

tel. kontaktowy: 606 630 628
e-mail: sbbremonty@gmail.com

Karolina czytała ten dziwny dokument z takim zainteresowaniem, że na-
wet nie zauważyła iż noc już się kończy. Kończyło się również parogodzin-
ne zaćmienie Księżyca. W miarę jak światło wpadające przez okno stawało 
się coraz mniej czerwone, litery na starym pergaminie blakły i coraz trud-
niej było je odczytać. Sam papier zżółkł, potem zrobił się brązowy, kruchy 
i łamliwy… Dochodziła szósta rano. Zmęczona dziewczynka zamknęła na 
chwilę oczy. Miała jeszcze niecałą godzinę, żeby choć trochę odpocząć. 
Obudził ją dziwny dźwięk. Gdzieś niedaleko, pewnie u sąsiadów, grało 
radio. W jakiejś porannej audycji słychać było pianie koguta Dziewczynka 
spojrzała na swoje wczorajsze znalezisko: stare drewniane pudełko leżało 
sobie spokojnie na stoliku. Wyglądało zupełnie zwyczajnie. Ciemne, choć 
ciągle solidne drewno, poczerniałe mosiężne okucia… Otworzyła je. We-
wnątrz nie było nic, oprócz paru starych zwiędłych dębowych liści, tych 
samych co wczoraj…
Zdyszana Karolina wpadła do klasy.
- Bardzo przepraszam za spóźnienie… Późno się obudziłam. To przez to 
pudełko!
- Jak to? Pudełko przeszkodziło ci rano wstać? Co ty opowiadasz?
- Ja zaraz wszystko wyjaśnię.
Opowieść Karoliny o nocnym czytaniu tajemniczego dokumentu i o jego 
zniknięciu o świcie, w momencie gdy słychać było pianie koguta, wywarła 
na dzieciach silne wrażenie. Przez chwilę siedziały nieruchomo i cichutko. 
Wreszcie Wiktoria nie wytrzymała:
- To znaczy, że w tym pudełku znajdował się prawdziwy… proszę pani, jak 
się nazywa taki diabelski dokument… kserograf?
- Nie, chyba raczej cyrograf. Tak się mówiło kiedyś o umowie podpisy-
wanej z diabłem. Ludzie wierzyli, że można zaprzedać diabłu swoją du-
szę w zamian za bogactwo, władzę, wieczną młodość… Podobny kontrakt 
podpisywało się własną krwią, był on zawierany o północy na rozstajnych 
drogach… Ale oczywiście, to są tylko takie legendy. Słyszeliście przecież 
bajkę o Twardowskim? No, to on właśnie jakoby podpisał taki cyrograf.
- Ale przecież Karolinka naprawdę czytała ten dokument! To nie była le-
genda!
- Być może. Ale może jej się tak tylko śniło? Karolinko, nie gniewaj się, ja 
wcale nie chcę powiedzieć, że nie mówisz prawdy. Ale może rzeczywiście 
uległaś złudzeniu? Była noc, spałaś, no i jeszcze to niesamowite czerwone 
zaćmienie księżyca…
- Ależ proszę pani, ja nie mogłabym tego wszystkiego wymyślić!… - 
dziewczynka była bliska płaczu.
Dalszą rozmowę przerwał dziwny hałas. Okno, widocznie niedokładnie 
zamknięte, otworzyło się na oścież, jak od gwałtownego uderzenia wiatru. 
Gdy pani Agata podeszła, by je zamknąć, z parapetu wskoczył do klasy 
czarny kot. Dzieci otoczyły go kołem, każda dziewczynka chciała go po-
głaskać, wziąć na ręce.
- Skąd on się tu wziął? Może jest głodny?

- Jak go nazwiemy?
- Ostrożnie, on może być chory - z właściwym mu rozsądkiem odezwał się 
Radzio - Lepiej będzie zawołać panią woźną, żeby się nim zajęła.
Dziewczynkom spodobał się pomysł. W okamgnieniu ułożyły kociaka na 
kanapie i otuliły kocem. Zwierzak zupełnie nie protestował, nie wyrywał 
się, a nawet chwilami wydawało się, że jego żółtozielone ślepia patrzą na 
dzieci z lekką kpiną.
Tymczasem pani Agata wzięła kredę, by napisać na tablicy temat dzisiej-
szej lekcji. Ku jej zdziwieniu, zwyczajna biała kreda dziś nie wiadomo dla-
czego pisała na czerwono…
Właśnie oglądała ją z zaskoczeniem, gdy do klasy weszła pani woźna, 
przyprowadzona przez małego Sebastiana.
Kot siedział cichutko, całkiem schowany pod kocem. Pani woźna ostroż-
nie uchyliła pokrycie, by zabrać zwierzątko i odskoczyła z przestrachem: 
pod kocem znajdował się czarny kogut! Ptak, jak gdyby tylko na to czekał, 
zatrzepotał skrzydłami i zerwał się do lotu. Cała klasa zamarła ze zdziwie-
nia i z przerażenia. Kogut ciężko poleciał ponad głowami dzieci i usiadł 
na rzutniku. Wydawało się, że z niesmakiem i z obawą spogląda jednym 
okiem na zawieszone nad tablicą godło państwowe i na krzyż obok niego.
- A cóż to takiego? Kto go tu przyniósł? Co to za głupie żarty?! - odzyskała 
mowę pani woźna.
Zanim ktokolwiek zdołał cokolwiek odpowiedzieć, ptak zerwał się znowu 
do lotu, tym razem prostu w kierunku okna, które ciągle jeszcze było uchy-
lone. Za chwilę pozostało po nim tylko zgubione w locie czarne pióro.
Pani woźna już prawie całkiem przyszła do siebie, spojrzała z wyrzutem 
na panią Agatę, potem na całą klasę, wzruszyła ramionami i zabrała się do 
wyjścia.
- Sami już teraz nie wiedzą, czym się zająć w szkole… - słychać było jej 
słowa, gdy zamykała drzwi.
Pani Agata poprosiła Liwkę, żeby starła tablicę. Dziewczynka wzięła gąb-
kę, ale ta wypadła jej z rąk. Schyliła się, żeby ją podnieść, ale gąbka odsko-
czyła od niej, całkiem jak piłeczka pingpongowa. Tego już było za wiele. 
Dzieci zaczęły się głośno śmiać. O prowadzeniu zajęć nie było już mowy.
- Co się tu dzisiaj dzieje? To niesamowite!
- To przez to pudełko! - zawołała Karolinka. - Mówiłam przecież, że tam 
było pismo od diabła!
- Tak! Tak! To diabelskie pudełko! Znaleźliśmy je przecież koło Diabel-
skiego Mostu!
Pani Agata z trudem uciszyła wzburzoną klasę.
- No to co z nim teraz zrobimy? Jeśli pozostanie w naszej klasie, to prze-
cież nadal będzie nam płatało te swoje diabelskie psikusy i niczego się nie 
nauczymy!
- Wyrzućmy je!
- Dobrze, wyrzućmy, ale gdzie?
- Odnieśmy je z powrotem do Diabelskiego Mostu!

- Ale przecież nie możemy codziennie chodzić na takie dalekie wycieczki. 
Jesteśmy w szkole, musimy się uczyć!
- Ja mam pomysł - odezwała się milcząca dotąd Oliwia. - Przecież mamy tu 
u nas w Tenczynku Czarny Staw, gdzie podobno diabli topili grzeszników, 
złapanych koło Diabelskiego Mostu. No to wrzućmy to pudełko do Czarne-
go Stawu! Gdy diabli znowu tam przyjdą, to je sobie zabiorą.
Pomysł wszystkim się spodobał. Jakoś nikt już nie kwapił się mieć cokol-
wiek wspólnego z wczorajszym znaleziskiem.
Dzieci z trudem doczekały się końca ostatniej lekcji, Karolina po raz ostat-
ni otwarła fatalną szkatułkę, a Liwia wrzuciła do niej gąbkę i kredę, które 
dziś rano napędziły wszystkim tyle strachu. Igor na wszelki wypadek okle-
ił jeszcze zamknięte pudełko skoczem. Potem milcząca procesja udała się 
w stronę Czarnego Stawu.
Kilka minut później po wczorajszym znalezisku pozostały już tylko roz-
chodzące się coraz szerzej, coraz słabsze kręgi na wodzie. Za chwilę woda 
stawu stała się całkiem gładka i nikt by się już nie domyślił, jaką kryje 
tajemnicę.
Dzieci rozeszły się w milczeniu. Od następnego dnia ani jedno z nich nawet 
słowem nie wspomniało tego dziwnego zdarzenia z dnia po czerwonym 
zaćmieniu księżyca…

 v Autorzy:  
uczniowie kl. III a  

s.p. Zespołu Szkół w Tenczynku 
pod kierunkiem wychowawczyni  

Agaty Czopor.                                                                                                             

LEGENDA O DIABLE CO DROGI DO PIEKŁA ODNALEŹĆ NIE POTRAFIŁ - CZĘŚĆ 3
CYKL: Z BAŚNIĄ I LEGENDĄ WĘDRÓWKI PO ZIEMI KRZESZOWICKIEJ
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W sobotę 24 września wycho-
wankowie i osoby związane 
z Państwowym Zakładem Opie-
kuńczo – Naukowym spotkali 
się na Sali Herbowej Urzędu 
Miejskiego, wspominając daw-
ne dzieje, współczesne przeżycia 
i honorując tych, którzy zostali 
im w sercu na zawsze.
Wielu z wychowanków PZWN, 
który później zmieniał swoją na-
zwę, w swoim życiu zawodowym 
zrobiło karierę ogólnopolską na 
różnych polach. Dwoje z nich 
Rada Miejska w Krzeszowicach 
zdecydowała się wyróżnić ty-
tułem Honorowego Obywatela 
Gminy Krzeszowice. W   dniu 
30 czerwca 2016 roku radni 
z naszej gminy podjęli uchwa-
ły nr XXII/227/2016 oraz nr  
XXII/228/2016, przyjmując do 
grona Honorowych Obywate-
li Sławę Przybylską i Stefana 
Bratkowskiego. Władze samo-
rządowe zdecydowały dokonać 
aktu wręczenia tytułów właśnie 
podczas zjazdu absolwentów 
i wychowanków Państwowego 
Zakładu Wychowawczo – Na-
ukowego, w gronie tych osób, 
z którymi spędzili lata młodości.
Z rąk Przewodniczącego Rady 
Miejskiej Adama Godynia oraz 
Burmistrza Gminy Krzeszowice 
Wacława Gregorczyka statuetkę 
Honorowego Obywatela Gminy 
Krzeszowice odebrał w imieniu 
Stefana Bratkowskiego jego brat 

Andrzej Bratkowski. Miłym 
zaskoczeniem był dla obecnych 
w Sali Herbowej list od Sławy 
Przybylskiej, która nie mogła 
przybyć osobiście w dniu 24 
września ze względu na wcze-
śniej zaplanowane koncerty. Tu 
warto przypomnieć, że w tym 
roku Sława Przybylska świętuje 
60. lecie pracy artystycznej. Go-
rącymi brawami zebrani przy-
witali także córki Władysława 
Śmiałka, kierującego Państwo-
wym Domem Dziecka do 1967 
roku. Na wniosek wychowan-
ków PZWN samorząd Krzeszo-
wic nazwał niedawno wykonaną 
ulicę między ul. Parkową i ul. 
Chłopickiego ulicą Władysława 
Śmiałka. Po pierwszej części 
uroczystości uczestnicy spotka-
nia złożyli kwiaty pod pamiąt-
kową tablicą przy nowym pałacu 
Potockich oraz przeszli na ulicę 
Władysława Śmiałka. Na godzi-
ny popołudniowe organizatorzy 
spotkania – wychowankowie 
PZWN oraz Stowarzyszenie 
Miłośników Ziemi Krzeszowic-
kiej – zaplanowali konferencję 
oraz otwarcie wystawy pamiąt-
kowej, wyeksponowanej w po-
mieszczeniach Urzędu Miejskie-
go przy ul. Grunwaldzkiej.

 v Jan Bereza 
Sekretarz Gminy Krzeszowice 

Fot. Maciej Mazurowski 

NOWI HONOROWI OBYWATELE GMINY KRZESZOWICE
Skończyła się zawierucha wojenna podczas której wiele dzieci straciło swoje domy i rodziców. W poszukiwa-
niu ciepła rodzinnego trafili do Krzeszowic, gdzie 70 lat temu zbudowano dla nich dom – Państwowy Zakład 
Wychowawczo – Naukowy. Pod okiem wymagających ale serdecznych opiekunów zbudowali wielką rodzinę 
z silnymi więzami. Tak silnymi, że mimo upływu tylu dekad nadal chcą się razem spotykać, utrzymują z sobą 
kontakt i czują się wspólnotą, chętnie wracającą do miasta lat swojej młodości – do Krzeszowic.

Napastnicy uzbrojeni w maczety, noże i topory przemierzali okolice, 
kierując się ku domostwom Tutsi, których adresy wyczytywane były 
przez spikerów radia RTML. Niestety, to nie koniec tej ponurej sta-
tystyki. Po obaleniu rządu Hutu blisko 2 miliony osób należących do 
tego plemienia opuściło Rwandę i przedostało się przez granicę do 
Burundi, Tanzanii, Ugandy i Zairu (obecnie Kongo), w obawie przed 
odwetem Tutsi, którzy przejęli władzę w państwie. Wśród uciekinie-
rów byli również czołowi działacze odpowiedzialni za zaplanowanie 
i przeprowadzenie ludobójstwa. W ten sposób nienawiść etniczna za-
miast wygasnąć, rozlała się na obszar Kongo i doprowadziła do kolejnej 
wojny domowej. W wyniku kilkuletnich walk zginęło prawie 5,5 mi-
liona mieszkańców Afryki, co dało wojnie w Kongo niechlubny tytuł 
najbardziej krwawego konfliktu zbrojnego od czasu II wojny światowej.
Dopuszczenie do ludobójstwa w Rwandzie jest uważane za największą 
w historii klęskę ONZ. Rada Bezpieczeństwa ONZ, uznawszy walki 
etniczne za wewnętrzną sprawę państwa, zakazała stacjonującym na 
terenie tego kraju korpusom jakiegokolwiek angażowania się w kon-
flikt, a następnie przeprowadziła ich ewakuację. Brak reakcji między-
narodowej utwierdził bojowników Hutu w bezkarności. Nie wahali 
się oni przed atakowaniem szkół ani placówek misyjnych, w których 
ich ofiary szukały schronienia. Po masakrze zaczęto zadawać pytania, 
kto jest za nią odpowiedzialny. Oczywiście, dłonie, które zadawały 
śmierć należały do Hutu, lecz czy milczące przyzwolenie na rzeź nie 
uczyniło państw zachodnich współwinnymi zbrodni?

„Tutsi są jak Żydzi”
Ciekawy punkt widzenia na kwestię ludobójstwa przedstawia Scho-
lastique Mukasonga, francuska pisarka rwandyjskiego pochodzenia. 
W swojej powieści „Maria Panna Nilu”, wydanej we wrześniu tego 
roku nakładem wydawnictwa Czwarta Strona, Mukasonga odma-
lowuje narastającą atmosferę wrogości poprzedzającą ludobójstwo. 
Akcja jej uhonorowanej Nagrodą Renaudot powieści toczy się w ka-
tolickim liceum dla dziewcząt należących do elity państwowej poło-
żonym u źródeł Nilu. To z perspektywy tych dorastających kobiet, 
które wbrew swojej woli (lub zgodnie z nią) uwikłane zostały w świat 
polityki, obserwujemy zbliżającą się katastrofę.
„Były w Rwandzie dwie rasy. Albo trzy. Tak powiedzieli biali, to 
oni to odkryli. Napisali w swoich książkach. Naukowcy przybyli 
specjalnie, by to sprawdzić – zmierzyli wszystkie czaszki. Wnioski 
były niepodważalne. Dwie rasy. Hutu lub Tutsi. Bantu lub Chamici. 
O trzeciej nawet nie warto wspominać” – pisze Mukasonga. Hutu, 

Tutsi i Twa. W czasach przedkolonialnych krajem rządziło plemię 
Tutsi, które stanowiło raptem 10-15%  społeczeństwa. Tutsi było 
jednak plemieniem pasterskim, niepodzielonym przez wewnętrzne 
konflikty. Dzięki sprytowi zdołało zdominować znacznie liczniejszy 
rolniczy lud Hutu i zmusić go do płacenia specjalnej daniny. W tych 
czasach przynależność etniczna nie odgrywała jednak aż tak wielkiej 
roli – bycie „Tutsi” oznaczało raczej status majątkowy – to, czy dana 
osoba posiadała bydło. Podziały plemienne umocnili dopiero niemiec-
cy kolonizatorzy, którzy zaogniali antagonizmy między miejscową 
ludnością, zgodnie ze starorzymską zasadą „dziel i rządź”.  Następcy 
Niemców – Belgowie – wprowadzili zaś dowody identyfikacyjne z ru-
bryką „przynależność etniczna”. Mówi się, że kilkadziesiąt lat później 
dokumenty te ułatwiły bojówkom Hutu rozpoznanie Tutsi, uspraw-
niając przeprowadzenie ludobójstwa.
Mukasonga zwraca uwagę na to, że wielką rolę w podsycaniu at-
mosfery wrogości odegrały mity i stereotypy. Tutsi stanowili dawną 
arystokrację, według niektórych badaczy ich korzenie sięgały aż do 
starożytnego Egiptu. Oskarżani byli o wyzysk, nieuczciwość w inte-
resach oraz nieustanne spiskowanie. W pewnym momencie autorka 
robi zaskakujące porównanie – znienawidzone plemię Tutsi to „Żydzi 
Afryki”. Mówi jeden z bohaterów: „W seminarium czytałem książkę 
o Żydach, sekretną książkę napisaną przez samych Żydów, nie wiem, 
kto ją odkrył. Żydzi pisali, że chcą podbić świat, że mają tajny rząd, 
który pociąga za sznurki we wszystkich innych rządach, że dostali 
się wszędzie. A ja wam powiem, że Tutsi są jak Żydzi; są nawet tacy 
misjonarze jak stary ojciec Pintard, którzy mówią, że to są naprawdę 
Żydzi, że tak jest napisane w Biblii”.

„Cóż biali rozumieją?”
Urodzona w 1956 roku rwandyjska pisarka już w dzieciństwie zaznała 
przemocy i upokorzenia, wynikających z konfliktów etnicznych, które 
wstrząsały jej krajem. W 1960 roku wraz z rodziną została wysiedlona 
do słabo rozwiniętej, zniszczonej zanieczyszczeniami Begesery. Nie-
długo potem zmuszono ją do opuszczenia szkoły w Butare i ucieczki do 
sąsiadującego z Rwandą Burundi. We Francji znalazła się w 1992 roku, 
zaledwie dwa lata przed ludobójstwem Tutsi. To tam dowiedziała się, 
że w czasie masakry zginęło dwudziestu siedmiu członków jej rodziny.
Ona sama wyznaje, że to właśnie doświadczenie ludobójstwa uczyni-
ło z niej pisarza. – Pisanie stało się dla mnie sposobem przeżywania 
żałoby – mówi w wywiadzie dla „New Welsh Review”. – Za pomocą 
moich książek, tkam całun dla tych, których ciała pochowane w ma-

sowych grobach i rozproszone 
w ossuariach (izbach pamięci 
– przyp. red.) są stracone na 
zawsze – dodaje. Próba oca-
lenia przed zapomnieniem, 
zachowania przeszłości w pa-
mięci następnych pokoleń  jest 
ważnym wątkiem podejmowa-
nym w „Marii Pannie Nilu”. 
Autorka odmalowuje przed 
czytelnikiem obraz Rwandy 
przed katastrofą ludobójstwa, 
powtarzając jej legendy, przy-
bliżając wierzenia, obyczaje 
i potrawy. Pokazuje problemy, 
marzenia i nadzieje dziewcząt, 
dojrzewających w atmosferze 
walki politycznej, spisków 
i aktów przemocy, w społe-
czeństwie, w którym wiara 
w zabobony i czary wciąż na-
leży do codzienności. W pewnym momencie autorka przywołuje opo-
wieść o umwiru, królewskich strażnikach pamięci, których zadaniem 
było zachowywanie wiedzy o dawnych dziejach monarchii, rytuałach 
i wierzeniach. „W mojej rodzinie nie wyjawiało się tajemnic, które 
król powierzył naszej pamięci. Wiem, że są tacy, którzy sprzedali swo-
je tajemnice białym. Biali zapisali tajemnice. Słyszałem, że powstała 
z nich nawet książka. Ale cóż biali rozumieją z naszych tajemnic?” – 
pyta jeden z bohaterów.
Cóż biali zrozumieją z naszych tajemnic? Odpowiedź Mukasongi 
wydaje się jasna – niewiele. Człowiek Zachodu postawiony wobec 
tajemnicy przebiera ją w skrojony przez siebie kostium, nadaje imię, 
które łatwo mu wypowiedzieć, a które niewiele ma wspólnego z jej 
prawdziwą naturą. Katastrofa ludobójstwa w Rwandzie, jej przyczyny 
i ogrom towarzyszącego jej zła zapewne na zawsze pozostaną dla nas 
w jakimś stopniu tajemnicą,  niemniej jednak warto jest, aby pamięć 
o tych wydarzeniach utrwaliła się w świadomości kolejnych pokoleń.

KIEDY NIL SPŁYNĄŁ KRWIĄ...
Mijają już dwadzieścia dwa lata od czasu krwawych wydarzeń w Rwandzie, które na zawsze zmieniły oblicze Afryki. Ludobójstwo w Rwandzie pochłonęło, 
jak podają różne źródła, od 800 tysięcy do ponad miliona ofiar. Liczby te zatrważają, zwłaszcza jeśli weźmie się pod uwagę, że eksterminacja plemienia 
Tutsi trwała jedynie trzy miesiące, a ogromnej części mordów dokonali cywile.

Po zrealizowaniu programu 
„Mały Ratownik”, w ramach 
którego przeszkolono ok. 350 
przedszkolaków ze wszystkich 
przedszkoli z terenu Gminy, nad-
szedł czas na szkoły podstawowe 
– w siedmiu placówkach ratow-
nicy medyczni oraz funkcjona-
riusze Państwowej Straży Pożar-
nej przy wsparciu wolontariuszy 
z Centrum Wolontariatu Gminy 
Jerzmanowice-Przeginia uczą 
pierwsze, drugie i trzecie klasy 
zachowania w sytuacjach zagro-
żenia życia i zdrowia. Młodzi 
ludzie poznają numery alarmowe, 
zapoznają się z poszczególnymi 
ogniwami „łańcucha przeżycia” – 
aby upewnić się, że przyswojona 
wiedza i umiejętności nie ulecą 
zbyt szybko, na kolorowych opa-
skach odblaskowych nadrukowa-
no infografikę prezentująca cały 
przebieg łańcucha – od rozpozna-
nia, poprzez wezwanie służb ra-
tunkowych i udzielenie pomocy, 
na przekazaniu poszkodowanego 
pod opiekę personelu medycznego 
skończywszy. Organizatorzy chcą 
uświadomić młodym mieszkań-
com Gminy, że od ich postawy 
zależeć może ludzkie życie, dlate-
go bardzo ważne jest, by nie byli 
obojętni widząc osobę poszkodo-
waną i potrafili udzielić pomocy, 
gdy zajdzie taka potrzeba.
Po zakończeniu szkolenia każdy 
uczestnik otrzyma opaskę odbla-
skową, pamiątkowy dyplom oraz 
„sakiewkę życia” – niewielki bre-

loczek zawierający rękawiczki oraz 
maseczkę do wykonywania odde-
chów ratowniczych.
Patronat nad szkoleniami objęło 
pismo „Na Ratunek. Magazyn dla 
służb ratujących życie”.
Zajęcia w szkołach podstawowych 
potrwają do 20 grudnia 2016 roku, 
z pewnością nie będzie to koniec 
tego typu działań. Gmina Jerzma-
nowice-Przeginia przywiązuje do 
kwestii nauki pierwszej pomocy 
bardzo dużą wagę – działające od 
lutego 2016 roku Centrum Wo-
lontariatu prowadzi stałą naukę 
pierwszej pomocy dla wszystkich 
chętnych – jego wolontariusze re-
gularnie uczestniczą w zajęciach 
z tego zakresu prowadzonych na 
specjalistycznym sprzęcie przez 
ratowników medycznych.

 v www.jerzmanowice-przeginia.pl

„MAŁY RATOWNIK” W GMINIE 
JERZMANOWICE-PRZEGINIA

W Gminie Jerzmanowice-Przeginia w ramach Samorzą-
dowego Program Polityki Zdrowotnej, który jako jeden 
z nielicznych w Polsce został zaopiniowany pozytywnie 
przez Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych 
i Taryfikacji, po raz kolejny organizowane są zajęcia z pierw-
szej pomocy dla dzieci i młodzieży.
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SI MANIFIQUE - PARYSKI STYL !!!

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.

Zbliżają się najpiękniejsze momenty w roku, 
Mikołaj, Boże Narodzenie i Nowy Rok. Czas 
pełen magii i radości, czas kiedy obdarowuje-
my swoich bliskich i znajomych prezentami.
ORIFLAME na ten okres przygotowało 
mnóstwo pomysłów na prezent w promo-
cyjnych cenach.
Wśród nowości seria w paryskim stylu 
SI MANIFIQUE.
Seria zawiera wodę toaletową z romantyczną kompozycją zapachu idealną 
na święta. Rozkoszna, iskrząca bergamotka rozświetla kobiecy akord Róży 
Bożego Narodzenia, prowadząc go ku ciepłej, wyrafinowanej głębi drzewa 
migdałowego. Całość uzupełni żel i połyskujący balsam do ciała w tej samej 
nucie zapachowej. Do makijażu idealnie sprawdzą się połyskujące pomadki          
i lakiery do paznokci.

MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU WSZYSTKICH PRODUKTÓW Z WYJĄTKOWYM 
RABATEM - 20%!!! Informacje w naszych Biurach!!! 

KĄCIK KULINARNY

Pierniczki wg Silije 
(tym razem robiłam  
z połowy porcji) 
• 1 kg mąki
• 1/2 litra miodu
• 2 szklanki cukru
• 1 kostka smalcu
• 1/2 szklanki mleka
• 3 płaskie łyżeczki sody 

oczyszczonej
• 3 jajka
• szczypta soli
• 1 torebka gotowej  

przyprawy do pierników,
ale to nie wystarczy,  
do tego osobno:
• imbir
• cynamon
• gałka muszkatołowa
• kardamon (czasem  

trudno kupić, więc  
można opuścić)

• mielone goździki
• + paczka landrynek 

(pokruszony osobno 
każdy kolor – najlepiej 
to zrobić przekładając 
landrynki do woreczka, 
zakręcić i uderzać w 
landrynki młotkiem).

W dużym rondlu na małym ogniu 
rozpuszczamy miód, smalec i cukier 
na jednolitą masę i czekamy.
Kiedy ostygnie, dodajemy mieszając 
i ugniatając rękami mąkę, jajka, sodę 
rozpuszczoną w chłodnym mleku, 
szczyptę soli oraz przyprawy – do 
gotowej mieszanki dodajemy tyle 
oryginalnych przypraw, by wszyst-
kich było pół szklanki (jak ktoś nie 
lubi aromatycznie, to można wziąć 
troszkę mniej, ale ja polecam tę peł-
nię korzennych aromatów).
Zagniatamy na jednolitą masę, od-
klejamy ręce (i oblizujemy mniam 
mniam:) po czym miskę okrywamy 
ręcznikiem i folią, ale nie całkiem 
szczelnie i stawiamy w chłodnym 
miejscu (balkon, lodówka) na 4-5 

tygodni. Tak więc mamy przed sobą 
5 tygodni walki ze sobą by nie wy-
jeść pysznego surowego ciasta:) Ja 
tym razem odłożyłam ciasto tylko 
na  24 godzin... i pierniczki też wy-
szły pyszne.
Później ciasto cienko wałkujemy, 
wycinamy pierniczki foremkami, 
w środku niektórych pierniczków 
wycinamy np. małym kieliszkiem 
otwór - kółeczko. Przekładamy na 
papier do pieczenia, którym wykła-
damy formę do pieczenia i delikat-
nie do środka wsypujemy pokruszo-
ne landrynki.
Pieczemy maksymalnie 10-15 
minut w temperaturze ok. 160 C. 
Uwaga, pilnować, by pierniczki się 
nie spaliły :)

Pierniczki z okienkiem, to takie pierniczki, które wymagają od nas 
trochę więcej cierpliwości w przygotowaniu, ale efekt gdy już wiszą 
na choince, to jest to. Ten świąteczny przepis polecam już dziś, po-
nieważ ciasto powinno kilka tygodni leżakować, by było najlepsze. 
Pierniczki robię z różnych przepisów, najczęściej jednak z przepisu, 
który dawno, dawno temu pojawił się na forum dla mam, maluchy.pl.

PIERNICZKI Z OKIENKIEM

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

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

Okazuje się, że na marnowanie żywności w szkołach istotny wpływ ma 
długość i organizacja przerwy obiadowej. Raport z badania „Nie marnuj 
jedzenia 2016. Szkoła niemarnowania jedzenia”, Federacji Polskich Ban-
ków Żywności, pokazuje, że optymalna długość przerwy obiadowej to 30 
minut. Podczas 20 minutowej, obowiązującej w większości polskich szkół, 
uczniowie spożywają posiłki w pośpiechu, zostawiają resztki jedzenia na 
talerzach i rezygnują z warzyw i owoców. Natomiast 30 minutowa przerwa 
zapewnia 5 minut na dojście na stołówkę i czekanie w kolejce oraz 25 minut 
na spożycie posiłków. Warto dodać, że nawet już 25 minutowa przerwa ma 
pozytywny wpływ na wybór owoców i większe spożycie warzyw.
- 16 października obchodziliśmy Światowy Dzień Żywności. To dobry 
moment na zmianę organizacji przerwy obiadowej. Wystarczy, że wy-
dłużymy ją o 10, nawet o 5 minut i zaczną się dziać prawdziwe cuda. Te 
cuda to zdrowe jedzenie! Więcej warzyw, więcej owoców – apeluje Marek 
Borowski, Federacja Polskich Banków Żywności - O co chodzi? To bar-
dzo proste. Dłuższa przerwa obiadowa to gwarancja obiadu jedzonego 
nie w pośpiechu. Pośpiech sprawia bowiem, że dzieci jedzą „na szybko”, 
rezygnują z warzyw i owoców, co powoduje że na talerzach zostaje jedze-
nie – dodaje Marek Borowski.

Apel w szkole
O wydłużenie przerwy obiadowej zaapelowała Federacja Polskich Ban-
ków Żywności podczas konferencji „Szkoła niemarnowania jedzenia”, 
która odbyła się w 13 października w Szkole Podstawowej nr 109 w Kra-
kowie. Mecenat nad działaniami Banków Żywności objęła w tym roku 
IKEA, a przykłady dobrych praktyk prezentował Grzegorz Łapanowski 
- kucharz i prezes Fundacji Szkoła na Widelcu.
- Wierzymy, że zwykłe codzienne czynności mają ogromny wpływ na 
nas i środowisko, a zrównoważonego życia uczymy się przede wszystkim 
w domu i szkole, dlatego zdecydowaliśmy się wspierać działania Banków 
Żywności - mówi Natalia Leszczyńska, Koordynator ds. Zrównoważo-
nego Rozwoju IKEA Kraków - Jesteśmy przekonani, że kształtowanie 
zdrowych nawyków żywieniowych wśród dzieci, czyli niejedzenia w po-
śpiechu i niewyrzucania żywności, to najlepsza inwestycja w przyszłość 

naszą i naszej planety – dodaje Natalia Leszczyńska.
W polskiej szkole podstawowej przerwa obiadowa trwa zazwyczaj 20 min 
(wg. Zespołu ds. Promocji Zdrowia w Szkole, Ośrodek Rozwoju Eduka-
cji), w praktyce na samo jedzenie zostaje znacznie mniej czasu. Na świecie 
jest inaczej: w Holandii to 35 minut, w Danii, Austrii, Wielkiej Brytanii 
po 50 minut, a w Hiszpanii 90 minut1.
- Można zmieniać oblicza polskich stołówek, tak, aby obiadowi nie to-
warzyszył pośpiech i stres. Prostymi sposobami są: zorganizowanie od-
powiedniej i estetycznej przestrzeni jadalni, udostępnienie wazy z zupą 
do samodzielnego nakładania, kilka osobnych przerw obiadowych dla 
uczniów z różnych grup wiekowych, aby mogli spożywać go z rówieśni-
kami – mówi Grzegorz Łapanowski.

Kto decyduje o długości przerwy obiadowej? 
Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej, szczegółowe 
zasady korzystania ze stołówki szkolnej, w tym m.in. godzinę wydawania 
posiłków, a także czas przeznaczony na zjedzenie posiłku określa statut 
szkoły. To dyrektor ustala więc zasady organizacji pracy stołówki, w tym 
kolejność korzystania z niej przez uczniów poszczególnych klas i długość 
przerwy obiadowej. Mimo tego niewiele szkół w Polsce zdecydowało 
o wydłużeniu przerwy obiadowej. W Warszawie więcej niż 25 minut na 
zjedzenie posiłku mają dzieci w 8% szkół podstawowych, a powyżej 30 
minut w 4% szkół. W Krakowie również trudno znaleźć taką szkołę, ale 
rodzice dzieci uczęszczających do szkół, które zdecydowały się na takie 
rozwiązanie, bardzo je sobie chwalą.
- W naszej szkole ze stołówki korzysta 260 uczniów. Aby umożliwić im 
spożywanie posiłków w spokoju i bez pośpiechu, wprowadziliśmy 25 
minutową przerwę obiadową, a dzieci z klas 1-3 na stołówkę chodzą po 
swoich lekcjach. Rozwiązanie to pozwoliło rozładować kolejki do wyda-
wania posiłków – mówi Renata Rausińska, Dyrektor  Szkoły Podstawo-
wej nr 109 w Krakowie.

Więcej na www.bankizywnosci.pl 
Mecenat: IKEA

30 MINUTOWA PRZERWA OBIADOWA? TO MOŻLIWE!  
RAPORT „SZKOŁA NIEMARNOWANIA JEDZENIA”

2/3 dorosłych Polaków uważa, że w szkołach marnowane jest jedzenie, ale czy dajemy dzieciom szansę, by jadły rozsądnie? Jak wynika z raportu 
Federacji Polskich Banków Żywności, 20 minutowa przerwa obiadowa jest za krótka, aby uczniowie mogli w spokoju zjeść posiłek, dlatego zostawiają 
jedzenie na talerzach. Eksperci przekonują, że wydłużenie przerwy o 10 minut, a nawet już o 5, pozwoli ograniczyć marnowanie żywności.

Banki Żywności - Banki Żywności to organizacje, która nie tylko budują system lepszego wykorzystania żywności, by służyła także osobom najbardziej potrzebującym, ale  prowadzą również kampanie, które przekonują 
Polaków do tego, jak łatwo jest nie marnować pieniędzy, nie wyrzucać jedzenia i oszczędzać je także dla innych -  mówi Beata Ciepła, Przewodnicząca Rady Banku Żywności w Krakowie. Z okazji Światowego Dnia Żywno-
ści, 19 Banków Żywności zorganizuje ponad 25 wydarzeń specjalnych w całej Polsce. Będą to happeningi, warsztaty kulinarne oraz zbieranie jabłek w sadach. Wydarzenia są organizowane z myślą o dzieciach i młodzieży, 
aby zmieniać nawyki i zachęcać do ograniczania marnowania żywności i odżywiać się prawidłowo.
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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

Powszechnie znane jest wykorzystanie środowiska wodnego, jako jednej z form uzupełnienia postępowania korekcyjnego. 
Zajęcia prowadzone są w formie nauki pływania i zajęć korekcyjnych w wodzie.

GIMNASTYKA KOREKCYJNA W WODZIE
Aby proces korekcyjny mógł mieć prawidłowy przebieg, 
ważne jest, by w zajęciach brały udział dzieci i młodzież 
umiejące pływać. Jeżeli grupa nie posiada podstawo-
wych umiejętności pływackich, w pierwszej kolejności 
rozpoczyna się naukę pływania, zaznaczając równocze-
śnie, że już w tym momencie środowisko wodne ko-
rzystnie oddziałuje na organizm. Ćwiczenia korekcyjne 
w wodzie są doskonałą formą terapii będącą uzupełnie-
niem postępowania odbywającego się na salach korek-
cyjnych. W pływaniu korekcyjnym wykorzystywane są 
techniki pływackie, ćwiczenia elongacyjne, ćwiczenia 
oddechowe, rozciągające, wzmacniające, rozluźniające 
określone grupy mięśniowe, koordynacyjne, utrwalające 
nawyk prawidłowej postawy ciała. Zajęcia gimnastyki 
korekcyjnej prowadzone w wodzie wpływają odciąża-
jąco na kręgosłup, minimalizują deficyt ruchowy, mają 
znaczenie w hartowaniu organizmu, działają rozluź-
niająco na mięśnie, elongująco na kręgosłup, przez co 
umożliwiają i ułatwiają przyjmowanie poprawnej posta-
wy ciała i korygują istniejące wady postawy. Nie można 
jednak traktować pływania korekcyjnego jako jedynego 
środka mającego oddziaływanie terapeutyczne, gdyż 
jest ono niewystarczające, szczególnie w przypadku wad 
o dużym stopniu zaawansowania. 

Ćwiczenie na okrągłe plecy:
1. Leżymy w wodzie z wyciągniętymi przed głową ramio-

nami
2. Ręce trzymają deskę do nauki pływania za dalszy ko-

niec, tak by odcinki łokciowe były całkowicie wypro-
stowane na desce

3. Nogami wykonujemy ruchy wahadłowe
4. Przy wydechu zanurzamy głowę pod wodę a ramiona 

wypychamy w przód, można tą czynność wykonywać 
z dwiema deskami, mięśnie ramion i barków są wtedy 
lepiej naciągnięte

Ćwiczenie na plecy wklęsłe:
1. Leżymy na grzbiecie
2. Ramiona wyprostowane w stawach łokciowych
3. Nogami wykonujemy ruchy wahadłowe jak do kraula

Ćwiczenie na płaskie plecy:
1. Leżymy w wodzie na piersiach
2. Ramiona obejmują deskę przyciągając ją jak najmocniej 

do klatki piersiowej
3. Głowę unosimy wysoko nad wodą
4. Nogi poruszają się pod wodą wahadłowo

To samo ćwiczenie można wykonywać leżąc na grzbiecie 
i przyciskając deskę do klatki piersiowej.

Ćwiczenie na boczne skrzywienie kręgosłupa:
1. Leżąc na grzbiecie wyciągamy w górę rękę, tę od strony 

wklęsłości skrzywienia a druga pozostaje wzdłuż tuło-
wia

2. Nogami poruszamy pod wodą stosując ruchy wahadło-
we

3. Na nogę od strony wypukłości skrzywienia zakładamy 
płetwę.

W taki oto sposób niwelujemy skrzywienie piersiowo- lę-
dźwiowe, poprzez oddalanie kończyn po stornie wklęsłej 
skoliozy a przywodzimy do tułowia kończyny po stronie 
wypukłej.
Zatem zajęcia w wodzie mają charakter towarzyszący po-
stępowaniu korekcyjnemu, odbywającemu się pod opieką 
instruktora gimnastyki korekcyjnej na sali gimnastycznej. 
Pływanie korekcyjne również nie polega na pokonaniu 
jak najdłuższego dystansu, ale ma w pierwszej kolejności 
wpłynąć na poprawę stanu funkcjonalnego dziecka.

 v mgr Anna Chrząścik 
Rehmedica Centrum Rehabilitacji 

tel. 502 130 516

Partner Handlowy OKNOPLAST 

Krzeszowice, 
ul. Kościuszki (obok CPN)

tel. 12 282 36 66     kom. 606 633 791
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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

Bitwa miała charakter fiesty ro-
dzinno-smakowej, do udziału 
w której, zaproszono Koła Go-
spodyń Wiejskich i Kluby Seniora 
z terenu Małopolski. Uczestnicy 
prezentowali na swoich stoiskach 
w formie konkursowej  potrawy 
i dania z polskich darów jesie-
ni (kapusty, ziemniaków, cebuli 
i dyni), a zaproszeni goście wzięli 
udział w „fieście smaków trady-
cyjnych”, o charakterze rodzin-
nym, tematycznie związanej ze 
zdrową żywnością i tradycyjnymi 
małopolskimi smakami.
Podczas imprezy odbyły się warsz-
taty dla dzieci ze szkół podstawo-
wych, połączone z wykonywaniem 
przez nie kanapek śniadaniowych 
z rodzimych i pełnowartościowych 
produktów w ramach akcji „Nasze 
dzieci nie jedzą śmieci”. Uczestni-
cy warsztatów otrzymali doskona-
łe, naturalne soki tłoczone ze „Sło-
necznej Tłoczni”.
Jury w składzie Wójt Gminy 
Wielka Wieś - Tadeusz Wójto-
wicz, Wicemarszałek Wojewódz-
twa Małopolskiego – Wojciech 
Kozak, dyrektor SCKiPGZ – 
Aleksandra Małek, członek za-
rządu JIG – Anna Midowicz, re-
daktor naczelny „Znad Rudawy” 
– Witold Ślusarski, mistrz cukier-
niczy Zbigniew Stochalski i dy-
rektor JIG - Andrzej Bukowczan, 
przyznało trzy nagrody główne i 6 
wyróżnień.
Oceniano potrawę tradycyjną, 
wypiek cukierniczy, wystrój sto-
iska i występ artystyczny.

Pierwsze miejsce zajęło KGW 
Rudawa, drugie „Szycowianie” 
a trzecie Klub Seniora z Bole-
chowic. Wyróżnienia przyznano 
KGW Brzezinka, Klubowi Se-
niora w Rudawie, Klubowi Se-
niora w Zabierzowie, „Tomaszo-
wianom”, „Białokościelankom” 
i ukraińskiej grupie „KALINA”.
W imprezie wzięły udział oprócz 
wymienionych, Klub Seniora 
z Zelkowa, KGW Bębło, Sto-
warzyszenie Kryspinów, Grupa 
Rękodzielnicza „Koronczarki 
z Rudawy”. Wszystkie zespoły 
otrzymały pamiątkowe puchary 
i nagrody rzeczowe. Imprezie 
towarzyszył pokaz  carvingu, 
czyli rzeźbienia w warzywach 
i owocach, prowadzony  przez 
Wiesławę Włodarczyk i Cze-
sławę Łuczkoś z Klubu Seniora 
„Złota Jesień” w Zabierzowie.
Jury uzasadniając swój werdykt 
podkreśliło szczególną dbałość 
biorących udział w imprezie 
wystawców, o wystrój stoisk 
prezentacyjnych. W niektórych 
przypadkach były to prawdziwe 
dzieła sztuki artystycznej i ku-
linarnej.
Impreza objęta była patronatem 
Wice Marszałka Wojewódz-
twa Małopolskiego Wojciecha 
Kozaka  i Wójta Gminy Wiel-
ka Wieś Tadeusza Wójtowi-
cza. Koordynatorem imprezy 
był Jerzy Gołębiowski, prezes 
stowarzyszenia Homini et Ter-
rae. Projekt zrealizowano przy 
wsparciu finansowym Gminy 

Wielka Wieś i Województwa 
Małopolskiego w ramach pro-
jektu „Małopolska Nasz region 
– Nasza szansa”.
Organizatorzy dziękują kierow-
nictwu GOKiS za udostępnie-
nie pomieszczeń i współpracę 
organizacyjną. Dziękujemy 
także Janinie Kwiatkowskiej za 
wykonanie stroju jurora. Do zo-
baczenia na kolejnej bitwie.

 v www.wielka-wies.pl

III MIĘDZYGMINNA BITWA KULTURALNA KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH
Stowarzyszenie Homini et Terrae z Zabierzowa i Gminny Ośrodek Kultury i Sportu Gminy Wielka Wieś zorganizowali w dniu 15 paździer-
nika na terenie GOKiS w Białym Kościele imprezę pod nazwą ”III Międzygminna Bitwa Kulturalna Kół Gospodyń Wiejskich”.
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Brzezie - ul. Narodowa 27
32 - 080 Zabierzów
tel. +48 12 376 40 72 
fax +48 12 376 40 73
GSM:  +48 501 719 744, 506 138 029

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

W turnieju wzięło udział 50 par z 9 ośrodków tanecznych, które przy-
jechały do Liszek z Łodzi, Dobczyc, Kędzierzyna Koźla, Krakowa, nie 
zabrakło oczywiście par reprezentujących gospodarzy turnieju - Zespołu 
Pieśni i Tańca „Ziemia Lisiecka” z Liszek.
Organizatorami wydarzenia byli: Gmina Liszki oraz Stowarzyszenie 
Zespołu Pieśni i Tańca Ziemia Lisiecka. Patronat honorowy nad turnie-
jem objęli Wójt Gminy Liszki Pan Paweł Miś, Starosta Krakowski Józef 
Krzyworzeka oraz Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny. 
Patronat merytoryczny nad turniejem sprawowała Komisja ds. tańców 
polskich Polskiej Sekcji CIOFF - Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń 
Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej.
Widownia była pełna a wśród zaproszonych gości zaszczycili nas swo-
ja obecnością: Marek Pęk – Senator RP, Piotr Ćwik – Wicewojewoda 
Małopolski, Łukasz Smółka – Szef Gabinetu Politycznego Ministra In-
frastruktury i Budownictwa, przedstawiciele Dyrektora Zespołu Pieśni 
i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyna- Joanna Adamowicz z-ca Kie-
rownika Działu Marketingu, Promocji i Reklamy w tym zespole oraz 
Stanisław Demczuk – menadżer zespołu, dr hab inż Agnieszka Filipiak-
-Florkiewicz prof Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Podczas turnieju pary rywalizowały ze sobą w 11 kategoriach.
•	 Reprezentanci naszej gminy zatańczyli w Kat. I debiut i I Open  

(wiek 7-9 lat), II D i II C (10 - 12 lat) i III B (13-15 lat), w każdej 
z tych kategorii zajmując miejsca na podium.

•	 W kat. I debiut na podium stanęli zajmując III miejsce  
- Paulina Figuła i Szymon Wąsowicz

•	 W kat. I open - III miejsce zajeli Łucja Siejka i Franciszek Brzeziński
•	 W kat. II D - I miejsce zajęli Małgorzata Witalec i Michała Berbeć, 

II miejsce zajęli Zofia Brzezińska i Paweł Tabor.
•	 W Kat. II C - I miejsce zajęli Dorota Sikora i Wiktor Kasprzycki
•	 W kat. III B - I miejsce zajęli Aniela Biczak i Grzegorz Galos,  

II miejsce Małgorzata Wąsik i Michał Sikora
W trakcie turnieju zarówno uczestnicy jak i widzowie mieli możliwość 
skosztowania przepysznych domowych wypieków, które przygotowali 
rodzice dzieci tańczących w Zespole Pieśni i Tańca „Ziemia Lisiecka”, 
Lisiecki Klub Seniora oraz Stowarzyszenie Kryspinów. Na stoisku regio-
nalnym można było zjeść kiełbasę lisiecką, tradycyjną kukiełkę, chleb 
z domowym smalczykiem i ogóreczkiem.

Stowarzyszenie Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Lisiecka” składa serdecz-
ne podziękowania Wójtowi Gminy Liszki Pawłowi Misiowi za wsparcie 
i pomoc przy organizacji turnieju, Dyrektorowi Zespołu Szkół w Lisz-
kach za udostępnienie szkoły i hali.
Dziękujemy wszystkim sponsorom, którzy swoimi czynami i dobrocią 
serca, dają możliwość byśmy przez takie właśnie turnieje jaki odbył się 
w Liszkach mogli promować polską kulturę ludową a w szczególności 
polskie tańce narodowe wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

Sponsorami turnieju byli:
1. Katarzyna Bielenda – Bielenda Kosmetyki Naturalne z Krakowa
2. Joanna i Jan Jasiołek Firma Oris z Wołowic
3. Krystyna Sowińska - Kwiaciarnia U Krysi z Liszek
4. Krystyna Marzec – Pracownia Cukierniczo-Piekarnicza ROGAL z Liszek
5. Janina Zaborowska – Piekarnia i Cukiernia Zaborowscy z Kaszowa
6. Małgorzata Soból – Firma Prointegro z Piekar
7. Jan Soból, Karolina Szmatloch - Ubezpieczenia Soból z Liszek
8. Anna i Kazimierz Wąsik - Sklep Max Market z Kaszowa
9. Damian Hoffman - Firma Damico z Liszek
10. Edward Biel - Producent Rozdzielnic Elektrycznych PreBiel z Piekar
11. Anna i Adam Proficz, Akces Dance z Krakowa
12. Artur Gołda - Spółka LIKOM z Liszek
13. Katarzyna Jarosz - Kwiaciarnia internetowa Katarzynka z Liszek
14. Janusz Kromka Specjały Lisieckie z Liszek
15. Monika Przebinda Papierniczy Zakątek z Krakowa
16. Sala Bankietowo Konferencyjna „Szafran” z Zagacia
17. Robert Machaczka – Sklep SPAR z Liszek
18. Maria i Mieczysłąw Kapusta Wędliny Ściejowickie ze Ściejowic
19. Ewa i Janusz Trojan – Piekarnia Cukiernia Łysa Góra z Kaszowa
20. Marcin Przybyło, Firma Automat Spec z Kaszowa
21. Sylwia Mazur - Sklep spożywczy ABC z Liszek
22. Meble z Krakowa Krzysztof Legieć z Krakowa
23. Krzysztof Jarosz Vega druk z Cholerzyna
24. Barbara i Krzysztof Brzezińscy z Zagacia
25. Agata i Czesław Witalec z Piekar
26. Ewa Głowacz – Berbeć z Brzezia
27. Małgorzata Maślanka firma Oriflame ze Rącznej
28. Szkoła języków obcych Perfect z Chrzanowa
29. Lisiecki Klub Seniora.
30. Stowarzyszenie Kryspinów.

Dziękujemy wszystkim za 
okazaną pomoc i wsparcie 
przy organizacji I Turnieju 
Tańców Polskich „O Złoty 
Kłos Lisiecki”.
Szczególne podziękowa-
nia kierujemy do rodziców 
dzieci z Zespołu Pieśni 
i Tańca „Ziemia Lisiecka” 
całym sercem zaangażowanych w organizację tego przedsięwzięcia.

 v Stowarzyszenie Zespołu Pieśni i Tańca Ziemia Lisiecka oraz Anna 
Kruczek - Kierownik Artystyczny Zespołu oraz Kierownik Turnieju

 v www.liszki.pl

TURNIEJ TAŃCÓW POLSKICH „O ZŁOTY KŁOS LISIECKI”
I Turniej Tańców Polskich „O Złoty Kłos Lisiecki” za nami. Była to wspaniała uczta dla oka i ducha. Turniej rozpoczął się polonezem 
w wykonaniu uczestników turnieju a zaraz po oficjalnym otwarciu mieliśmy przyjemność obejrzeć wspaniały występ artystów baletu 
Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny. Tancerze wykonali Poloneza z Mazurem oraz Kujawiaka z Oberkiem.
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Producent wyrobów z drewna oferuje:
• Boazerię wewnętrzną świerkową 7 cm, 9 cm 
• Podbitkę pod dachy
• Boazerię zewnętrzną 13 cm, 15 cm 
• Bardzo duży asortyment listew wykończeniowych z:
   lipy, świerka, buka, dębu  i jesionu 
• Deski podłogowe, tarasowe, schody,
   poręcze, tralki, sztachety, więźby dachowe
• Akcesoria ogrodowe
• Akcesoria kuchenne
• Drewniane zabawki dziecięce
• Ozdoby, bibeloty
• Skrzynki do decupage
   oraz
• DRZWI
• MEBLE OGRODOWE
• MEBLE POKOJOWE 
   - salon, sypialnia 
   - tradycyjne i nowoczesne

MOŻLIWOŚĆ DOWOZU WŁASNYM TRANSPORTEM

U 
NA

S N
AJ

TA
NI

EJ
!

WSZYSTKO Z DREWNA"U GÓRALA"

Czynne: pon - piątek 9.00 - 17.15, sobota 9.00-13.00.

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

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
OGROMNY WYBÓR I NISKIE CENY!

NOWOŚĆ!• Płyty OSB• Płyty stolarskie• Sklejka

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy 
z  dnia 15  grudnia 2000  roku 
o  spółdzielniach mieszkanio-
wych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, 
poz. 1116 z późn. zm) po usta-
niu małżeństwa wskutek rozwo-
du lub po unieważnieniu mał-
żeństwa, w terminie jednego 
roku byli małżonkowie powinni 
zawiadomić spółdzielnię, które-
mu z nich przypadło spółdziel-
cze lokatorskie prawo do lokalu 
mieszkalnego, albo przedstawić 
dowód wszczęcia postępowania 
sądowego o podział tego prawa.
Uregulowanie przez byłych 
małżonków sprawy spółdziel-
czego lokatorskiego prawa do 
lokalu jest bardzo ważne. Spół-
dzielnia w przypadku bezczyn-
ności może podjąć uchwałę 
o wygaśnięciu spółdzielczego 
lokatorskiego prawa do lokalu. 
Zgodnie bowiem z art. 13 ust. 
2 cytowanej wyżej ustawy „je-
żeli małżonkowie nie dokonają 
powyższych czynności spół-
dzielnia wyznaczy im w tym 
celu dodatkowy termin, nie 
krótszy niż 6 miesięcy, uprze-
dzając o  skutkach, jakie może 
spowodować jego niezachowa-
nie. Po bezskutecznym upływie 
tego terminu spółdzielnia może 

podjąć uchwałę o wygaśnięciu 
spółdzielczego lokatorskiego 
prawa do lokalu”. Podjęcie takiej 
uchwały jest fakultatywne i nie 
jest obowiązkiem spółdzielni. 
W przypadku podjęcia uchwały 
o wygaśnięciu prawa do loka-
lu, każdy z małżonków może 
wnieść pozew do sądu o uchy-
lenie uchwały o  wygaśnięciu 
prawa do lokalu. Roszczenia 
o przyjęcie do spółdzielni i za-
warcie umowy o  ustanowienie 
spółdzielczego lokatorskiego 
prawa do lokalu mieszkalnego, 
w wypadku wygaśnięcia spół-
dzielczego lokatorskiego prawa 
do lokalu mieszkalnego w na-
stępstwie niedokonania czyn-
ności przez byłych małżonków, 
przysługują dzieciom i innym 
osobom bliskim.
Wniosek o podział spółdzielcze-
go lokatorskiego prawa do loka-
lu składa się w dwóch egzem-
plarzach do sądu rejonowego 
- wydziału cywilnego, w okrę-
gu, w którym mieszka małżonek 
składający pozew. Wniosek taki 
musi być opłacony opłatą w wy-
sokości 1000 zł. 
W przypadku niemożności do-
konania takiej opłaty, do wnio-
sku należy załączyć wniosek 

o zwolnienie z kosztów sądo-
wych z uwagi na to, iż nie jest 
się w stanie ich ponieść bez 
uszczerbku utrzymania ko-
niecznego dla siebie i rodziny. 
Do wniosku o  zwolnienie na-
leży dołączyć także  oświadcze-
nie na urzędowym formularzu, 
obejmujące szczegółowe dane 
o stanie rodzinnym, majątku, 
dochodach i źródłach utrzyma-
nia osoby ubiegającej się o zwol-
nienie od kosztów. 
Zniesienie przez sąd wspólno-
ści spółdzielczego lokatorskiego 
prawa do lokalu mieszkalnego 
polega na tym, że sąd przyznaje 
to prawo jednemu z byłych mał-
żonków, zaś na rzecz drugiego 
może nakazać stosowną spłatę.
Były małżonek niebędący 
członkiem spółdzielni, któremu 
przypadło prawo do lokalu, po-
winien złożyć deklarację człon-
kowską w terminie 3  miesięcy 
od dnia, w którym przypadło 
mu to prawo, zgodnie z umową 
małżonków lub na podstawie 
orzeczenia sądu. Byłemu mał-
żonkowi przysługuje roszczenie 
o przyjęcie w poczet członków 
spółdzielni.

 v Rafał Czeladzki
email: RCzeladzki@gmail.com

PORADY PRAWNE 

PODZIAŁ SPÓŁDZIELCZEGO  
LOKATORSKIEGO PRAWA DO LOKALU
Po rozwodzie lub unieważnieniu małżeństwa powstaje obowiązek 
podziału spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, 
gdyż prawo może przysługiwać tylko jednej osobie lub małżeństwu. 

Autor publikacji jest prawnikiem i doktorantem prawa.  
Co tydzień, z inicjatywy posła Jacka Osucha w jego biurze w Olkuszu, udziela bezpłatnych konsultacji prawnych.
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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 100 m kw. plus stodoła 60 m kw. na budowlanej działce 30 a we wsi Brodła  

gm. Alwernia. Cena: 337 tys. PLN.
2. Dom 105 m kw. plus strych, we wsi Brodła gm. Alwernia. Cena: 199 tys. PLN.
3. Wyodrębniony lokal w domu wolnostojącym w Czernej gm. Krzeszowice, połowa 

działki - ok. 5,5 a. Cena: 165 tys. PLN.
4. Dom ok. 45 m kw do remontu w Woli Filipowskiej, na działce 44 a - częściowo działka 

budowlana M1, a częściowo ZN. Na działce budynek gospodarczy. Cena: 95 tys. PLN.
5. Dom ok. 200 m kw. działka 12 a w Jerzmanowicach. Pod działalność agroturystyczną 

lub prywatnie. Cena: 420 tys. PLN.
6. Dom ok. 100 m kw. z przeznaczeniem do remontu w Jerzmanowicach, działka 10 a. W 

domu wszystkie media. Cena: 205 tys. PLN.
7. Dom do remontu (można zamieszkać), w Jerzmanowicach pow. 80-90 m kw. plus 

budynek gospodarczy, działka 5 a. Nowa cena: 145 tys. PLN.
8. Komfortowy dom 308 m kw. w Gminie Krzeszowice, działka 30 a.  

Nowa cena: 1,39 mln PLN.
9. 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

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

11. Dom 2-3 rodzinny w Tenczynku, działka 11 a. Cena: 540 tys. PLN.
12. Dom w Tenczynku. 100 m kw. plus garaż., działka 7a. Cena: 298 tys. PLN.
13. Dom  w Tenczynku  60 m kw., działka 7 a plus ok. 2 a udziału w drodze.  Cena: 275 tys. PLN.
14. Budowa domu w Krzeszowicach, 126 m kw. plus garaż, na działce 8 a. Cena 185 tys. PLN.
15. Dom w Czułowie., 150 m kw.,  działka 15 arów. Cena:  540 tys. PLN.
16. Dom w Kochanowie - 438 m kw plus garaż dwustanowiskowy, działka 44 a. Pod działal-

ność agroturystyczną, medyczną, rehabilitacyjną, jak i prywatnie. Cena: 1,5 mln PLN.
17. Komfortowe mieszkanie o pow. 52 m kw w Krzeszowicach. Cena: 249 tys. PLN
18. Mieszkanie 52,5 m kw, 3-pokojowe w Zabierzowie. Cena: 269 tys. PLN
19. Kamienica w centrum Olkusza. Na dole dwa lokale użytkowe, na górze – powierzchnia 

mieszkalna. Cena: 660 tys. PLN. 

DZIAŁKI NA SPRZEDAŻ
20. 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.

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

22. Działka budowlana 26 a w Krzeszowicach. Cena: 210 tys. PLN.
23. Działka budowlana 48 a w Krzeszowicach 48 a. Cena: 210 tys. PLN.
24. 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.

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

34. Działka budowlana 8 a w Tenczynku. Cena: 93 tys. PLN.
35. Działka budowlana 25 a w Tenczynku. Cena: 169 tys. PLN.
36. Działka budowlana 15,8 a w Sance pod zabudowę jedno lub wielorodzinną. W 

okolicy działki znajduje się las (300m). Cena: 169 tys. PLN.
37. 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.

38. Budowlana działka 12 a pod lasem, w Nawojowej Górze gm. Krzeszowice. Do 
sprzedania także granicząca działka budowlana o pow. 13 a. Cena: 134 tys PLN.

39. Budowlana działka o pow. 13 a pod lasem, w Nawojowej Górze gm. Krzeszowice. Do 
sprzedania także granicząca działka budowlana o pow. 12 a. Cena: 144 tys. PLN.

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

41. Widokowa działka budowlana 7 a w Miękini, gm. Krzeszowice. Cena: 69,5 tys. PLN.
42. Działka budowlana 11,5 a w Woli Filipowskiej gm. Krzeszowice. Umowa na wyłączność. 

Cena: 79 tys. PLN.
43. Działka budowlana 10 a w Bolechowicach. Cena: 199 tys. PLN.
44. Widokowa działka budowlana 19 a w Szczyglicach (jest możliwość wydzielenia 

mniejszej działki). Cena: 342 tys. PLN.
45. Widokowa działka budowlana 10 a w Zelkowie. Cena: 193 tys. PLN. 

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

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

48. Działka budowlana 12 a w Więckowicach. Cena: 264 tys. PLN.
49. Działka budowlana 8 a w Więckowicach. Cena: 184 tys. PLN.

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

Nowa cena: 120 tys. PLN.
55. 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. 

56. Działka budowlana 11 a w Jeziorzanach. Cena: 107 tys. PLN.
57. Widokowa działka budowlana 19 a w Mnikowie. Cena: 139 tys. PLN
58. 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.

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

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

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

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

63. Działka budowlana 10 w Cholerzynie gm. Liszki. Cena: 167 tys. PLN.
64. Widokowa działka budowlana 23 a w Nieporazie (gm. Alwernia). Cena: 88 tys. PLN.
65. Pięknie położona budowlana działka 10 a w Nieporazie gm. Alwernia. Do sprzeda-

nia jest również przylegająca do niej, działka o pow. 9 a. Cena: 67 tys. PLN.
66. Działka rekreacyjna 35 a ze skałą, Jerzmanowice. Cena: 120 tys. PLN.
67. Działka rolna widokowa 50-60 a (do uzgodnienia) ze skałą lub bez. Położona w 

pobliżu Restauracji Chochołowy Dwór. Cena: 105 tys. PLN.
68. 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.

69. 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.

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

.
DZIAŁKI KOMERCYJNE NA SPRZEDAŻ

71. 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

84. 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.

85. 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 
86. 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
87. Parterowy dom ponad 80 m kw na działce ponad 15 a w Zelkowie gm. Zabierzów. 

Do posesji przynależy piękny ogród. Kaucja w wysokości jednomiesięcznego 
czynszu. Cena: 1200 PLN/m-c.

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: 1500 
PLN/m-c + media wg zużycia oraz składka na węgiel - zasilanie ogrzewania w 
okresie grzewczym. Kaucja zwrotna w wysokości jednomiesięcznego czynszu.

DLA PRACOWNIKÓW
90. Dom dla 6 - 8 pracowników (max 12 osób) w Ściejowicach. Kaucja w wysokości 

jednomiesięcznego czynszu. Cena: 2000 PLN/m-c.

91. Pokój 3-osobowy dla pracowników w Krzeszowicach wspólne 2 łazienki,  
2 kuchnie. Cena z mediami, pościelami: 1100 PLN/m-c. 

 
LOKALE DO WYNAJĘCIA

92. Lokal biurowy ok. 210 m kw. w Zabierzowie w bliskości centrum. Parking 
zarezerwowany na 15 pojazdów. Kaucja w wys. jednomiesięcznego czynszu. 
Cena: 6 tys. PLN / m-c.

93. 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.

94. 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.

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

96. 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 PLN/m-c plus media. 
 

DO ZAMIANY
97. 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

Niepowtarzalny, luksusowy dom  
o pow. 308 m kw, położony na 

działce 30 a, w okolicach Tenczynka.
Na cele prywatne bądź działalność komercyjną.

Cena: 1.390 tys. PLN.

Piękny dom na pograniczu Mnikowa i 
Czułowa o pow. 150 m kw. 

Usytuowany na 15 a działce, która bezpośred-
nio graniczy z lasem Doliny Mnikowskiej.

Cena: 540 tys. PLN.

DO SPRZEDANIADO SPRZEDANIA

Wyposażone mieszkanie 52,5 m kw. 
3 pokojowe w Zabierzowie. 

Z balkonem, piętro III. Do mieszkania przyna-
leży piwnica.

Cena: 269 tys. PLN.

Dom ok. 200 m kw. na pięknej 
działce 12 a w Jerzmanowicach. 

Dom w całości podpiwniczony, duży taras, 
posesja ogrodzona. Dom nadaje się na działal-
ność agroturystyczną, jak również prywatnie. 

Cena: 420 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA

Lokal biurowy o wysokim standardzie, 
ok. 210 m kw. w Zabierzowie  

w bliskości centrum.
Duży salon z aneksem kuchennym, sypialnia z 
4 większe pomieszczenia na dole oraz 3 pokoje 
plus łazienka i socjal na górze. Parking zarezer-
wowany na 15 pojazdów.Kaucja w wysokości 
jednomiesięcznego czynszu. 

Nowa cena: 6 tys. PLN/m-c.

DO WYNAJĘCIA
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WYDARZENIA KULTURALNE, IMPREZY, SPOTKANIA

CHRZANÓW

KRZESZOWICEZABIERZÓW

WIELKA WIEŚ

TRZEBINIA

LISZKI

Kino "Sztuka" w Chrzanowie zaprasza
„PITBULL. NIEBEZPIECZNE KOBIETY” PREMIERA

• 16.11  godz. 17.00, 20.00 • 17.11 kino nieczynne • 18-24.11  godz. 20.00 •
• 25-26.11  godz. 21.00 • 27.11  godz. 15.00 • 28.11-01.12  godz. 20.00 •

reżyseria: Patryk Vega, czas trwania: 135 min., gatunek: sensacyjny, prod. Polska, 15 lat
Cena biletu: Poniedziałek - Czwartek: 13,00 zł. Piątek - Niedziela: norm. 15,00 zł, ulg. 13,00 zł.

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

„FANTASTYCZNE ZWIERZĘTA I JAK JE ZNALEŹĆ” PREMIERA 2D/3D [dubbing PL]
• 18-24.11 godz. 14.40 (2D), 17.20 (3D) • 25-26.11  godz. 16.00 (2D) •  

• 27.11  godz. 20.00 (2D) • 28.11-01.12  godz. 15.00 (2D) •
reżyseria: David Yates, czas trwania: 132 min., gatunek: familijny/przygodowy/fantasy

prod. USA/Wielka Brytania, 7 lat
Cena biletu 2D: Piątek - Niedziela: norm. 15,00 zł, ulg. 13,00 zł. Poniedziałek - Czwartek: 13,00 zł.

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

„JESTEM MORDERCĄ”
• 25-26.11  godz. 18.40 • 27.11-01.12  godz. 17.45 •

reżyseria: Maciej Pieprzyca, czas trwania: 117 min., gatunek: thriller/psychologiczny, prod. Polska, 15 lat
Cena biletu: Poniedziałek - Czwartek: 13,00 zł. Piątek - Niedziela: norm. 15,00 zł, ulg. 13,00 zł.

„HENRI MATISSE. WYCINANKI” [napisy PL]
• 10.12  godz. 13.30 •

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

„HENRI MATISSE. WYCINANKI” z Tate Modern w Londynie i MoMA w Nowym Jorku 
 [cykl: „Wystawa Na Ekranie”]. 

„ANDRZEJKI” W STAREJ KOTŁOWNI
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie zaprasza 26 listopada do klubu Stara Kotłownia 
na „Andrzejki”. Tym razem  w klimatach irlandzko-polskich-koncert chrzanowskiej formacji Bongo Jerusalem 
(rock) oraz gościnnego występu Zespołu Tańca Irlandzkiego ERIU z Krakowa. Start godz. 19.00. Bilety (15 
zł) do nabycia w Informacji (tel. 32 6233086 wew. 53) MOKSiR.

KONCERT ZESPOŁU THE TREPP
13 grudnia w klubie Stara Kotłownia odbędzie się specjalny koncert zespołu The Trepp związany z 
jubileuszem 30-lecia istnienia. Wstęp bezpłatny. Ilość miejsc ograniczona. Start godz. 19.30.

KONCERT NOWOROCZNY BUDAPESZT SHOW
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie zaprasza 14 stycznia 2017 r. o godz. 17.00 na 
koncert noworoczny BUDAPESZT SHOW. Usłyszycie Państwo najpiękniejsze i najpopularniejsze utwory 
muzyki węgierskiej. Bilety w cenie 50 zł do nabycia w Informacji (tel. 32 6233086 wew. 53) MOKSiR. 
Szczegóły: www.moksir.chrzanow.pl

KONKURS NA  BOŻONARODZENIOWĄ SZOPKĘ – 

„MIZERNA CICHA, STAJENKA LICHA…”
Zapraszamy mieszkańców do wzięcia udziału w konkursie. Budowanie 
szopek w okresie Świąt Bożego Narodzenia to bardzo piękny i stary zwyczaj, 
dużo starszy niż ozdabiane choinki. Poprzez ten konkurs chcemy, aby 
zwyczaj wykonywania szopek był nadal żywy w kolejnych pokoleniach. 
Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie przestrzennej pracy 
plastycznej – szopki bożonarodzeniowej stałej lub ruchomej, koniecznie 
z uwzględnieniem wyraźnych elementów tradycji Bożego Narodzenia.
W konkursie mogą wziąć udział mieszkańcy Gminy Wielka Wieś, dzieci 
oraz dorośli. Jednak prace konkursowe mają być wyłącznie pracami indy-
widualnymi.

Prace oceniane będą w 3 kategoriach:
I – prace ze szkół podstawowych,

II – prace  ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
III – prace wykonane przez osoby dorosłe.

Na laureatów czekają nagrody oraz możliwość prezentacji ich prac  
w okresie świąteczno, noworocznym.

Szopkę należy dostarczyć do 12.12.2016 r. do siedziby  
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Białym Kościele.

Zachęcamy do udziału.
Szczegóły w regulaminie na www.wielka-wies.pl

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

POLSKI PLAKAT SPORTOWY I OLIMPIJSKI  
ze zbiorów Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie

Wystawa prezentuje 40 plakatów ze zbiorów Muzeum Sportu  
i Turystyki w Warszawie, które ukazują ważne wydarzenia 
sportowe XX wieku. Szczególnym aspektem ekspozycji jest 
twórczość polskich mistrzów plakatu, reprezentujących tzw. 
polską szkołę plakatu, takich jak: Jerzy Skolimowski, Tadeusz 
Trepkowski, Eryk Lipiński, Maciej Urbaniec, Piotr Młodożeniec, 
Andrzej Pągowski czy Karol Śliwka.
Polski plakat artystyczny XX wieku charakteryzował się prostym 
znakiem graficznym, płaskością plamy barwnej, a nade wszystko 
malarską stylizacją motywów, które ukazywał. Nadrzędną zasadą 
sztuki plakatu była postulowana wówczas oszczędność formy, 
co doskonale wyraził Maciej Urbaniec, nawołując: „Nie hałasuj 
niepotrzebnie (…). Mów krótko (…). Usuń z plakatu wszystko, co 
nie jest niezbędne”.
Temat sportu – propagujący tężyznę fizyczną – stał się chętnie 
reprodukowanym motywem na łamach ówczesnej prasy oraz w 
codziennej reklamie.  W okresie międzywojennym jak również 
w epoce PRL zjawisku temu towarzyszyło podłoże ideologiczne, 
zgodnie z którym ewoluujące państwo polskie budowało swoją 
siłę także poprzez rozwój kultury fizycznej.

Wystawa czynna do 2 grudnia 2016
Sponsor wystawy: Fundacja Na Rzecz Rozwoju  

Ośrodka Rehabilitacji Narządu Ruchu „Krzeszowice” – SANUS

Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach oraz Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rudno
serdecznie zapraszają do udziału w

VI PRZEGLĄDZIE PASTORAŁEK I KOLĘD LUDOWYCH  
REGIONU KRAKOWSKIEGO - KRZESZOWICE 2016

17 grudnia, Pałac Vauxhall, ul. Walkowskiego 1, Krzeszowice

Przegląd ten ma na celu przypomnienie i przywrócenie tradycji śpiewania pastorałek i powrót do tradycji 
ludowego kolędowania, charakterystycznego dla bogatej obrzędowości bożonarodzeniowej dawnej 
wsi. Szczególnie cenne są prezentacje starych kolęd ludowych, gospodarskich, życzących, okolędowań 
i zapomnianych już często pastorałek. Do wspólnego kolędowania i wymiany doświadczeń zapraszamy 
jak zwykle grupy śpiewacze, zespoły ludowe, solistów, dzieci i młodzież.
Przesłuchania konkursowe zaplanowano na sobotę, 17 grudnia, od godz. 10.00. Wręczenie nagród odbędzie 
się w niedzielę, 18 grudnia podczas Świątecznego Jarmarku Tradycji i Rękodzieła, do odwiedzenia którego 
serdecznie Państwa zapraszamy.

Szczegóły dotyczące Przeglądu znajdują się w regulaminie, a w razie jakichkolwiek pytań prosimy  
o kontakt pod nr tel. 12 282 14 65, wew. 3 lub 571 401 057. Serdecznie zapraszamy!

Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów  
oraz  

Galeria „Na Piętrze”, Zabierzów, ul. Szkolna 2  
zapraszają na wystawę

WOJTEK KACZÓWKA  
...TAKIE MOJE KRAKOWSKIE... FOTOGRAFIE

Wystawę można oglądać do 6.12.2016 r.

GMINNY KONKURS PLASTYCZNY PN. „APEL DO … LUDZI”
Wójt Gminy Liszki ogłasza Gminny Konkurs Plastyczny 
pn. „Apel do … ludzi”. Do Konkursu zaprasza uczniów klas 
III-VI szkół podstawowych z terenu gminy Liszki. Informacje 
na temat konkursu zawarte są w regulaminie Konkursu.

Celem konkursu jest promocja postaw społecznych, 
proekologicznych w oparciu o poszanowanie otoczenia 
i naturalnego środowiska oraz rozwój umiejętności pla-
stycznych wśród dzieci i młodzieży.

Prace należy składać do 26 listopada 2016 r. na adres: 
GZEAS w Liszkach, Liszki 94 w godzinach pracy Urzędu.

Szczegóły i regulamin konkursu na: www.liszki.pl

W LISTOPADZIE ODWIEDŹ BIBLIOTEKĘ 
 W KRZESZOWICACH - NAPRAWDĘ WARTO!

Oto co jeszcze przygotowaliśmy dla Czytelników:

17.11. - godz. 18.00 – Klub Filmowy „Body/Ciało”
18.11. - godz. 9.30 – Światowy Dzień Pluszowego Misia.  
               Edu-Artis dzieciom „MIŚ AMBROŻY” - spektakl dla dzieci
19.11. - godz. 10.30 - sobotnie ekranizacje lektur - film „Matylda”
26.11. - godz. 11.00 – e-podróże małe i duże -  
               Wirtualne podróże po świecie (zajęcia dla dzieci 7-10 lat)

Zapraszamy!

Kino "Sokół" w Trzebini zaprasza
„PITBULL. NIEBEZPIECZNE KOBIETY” 

• 17.11, 18.11, 22.11, 23.11, 24.11 - 17:00, 19:30 • 19.11 - 19:15, 21:45 • 20.11 - 19:30 •
• 25.11, 27.11, 29.11, 30.11, 01.12 - 20:00 •

czas trwania: 137min, sensacyjny, Polska,  bilety - 14 zł i 12 zł

„VAIANA. SKARB OCEANÓW” (DUBB PL) 
• 25.11, 29.11, 01.12, 03.12, 06.12, 08.12 - 2D 16:00, 3D 18:00 • 26.11 - 2D 14:00 •

• 27.11, 30.11, 02.12, 07.12 - 3D 16:00, 2D 18:00 • 04.12 - 3D 15:00, 2D 17:00 •
czas trwania: 105 min, anim/komedia, USA, bilety - 2D- 14 zł i 12 zł, 3D - 20 zł i 17 zł

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

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna, 
Pl. F. Kulczyckiego 1 ; tel. 12 282 15 13 
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g. 9.30       –    Edu-Artis dzieciom g.
         „            „Witajcie w naszej bajce” 

 
 

g. 11.45 i 12.30  -  Zabawy z językiem gggggggggggggggg.
 angielskim (Krzeszowicka Szkoła Helen Doron) 
                             

g. 18 .00 – Klub Filmowy - ggggggggggggggg. 1
       film Body/Ciało”   

               
 

g. 9.30  – Światowy Dzień Pluszowego  ggggggggggggggggggggg.
 Misia. Edu-Artis dzieciom „MIŚ AMBROŻY”  
 
 
 

g. 10 .30 – sobotnie ekranizacje lektur   ggggg.
             - film „Matylda”   
 

                                     

g. 11.00 – e-podróże małe i duże  ggggg.
                       Wirtualne podróże po świecie 
 

 angielskim
        

WWWWWWWWWWWWWWWWWW

                       

             - 

               
       film        film        film        film        film        film        film        film        film        film        film        film        film        film 
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Adres redakcji:  

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

Redaktor naczelna: Sylwia Mossakowska
Skład i łamanie: Justyna Kurdyła
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"Gwarek Małopolski" jest kolportowany na obszarze gmin: Jerzmanowice-Przeginia, Krzeszowice, Liszki, Wielka Wieś i Zabierzów. W miejscowościach: Czubrowice, Gotkowice, Jerzmanowice, Przeginia, Racławice, Sąspów, 
Szklary (Gmina Jerzmanowice-Przeginia), Czerna, Dubie, Filipowice, Frywałd, Krzeszowice, Miękinia, Nowa Góra, Nawojowa Góra, Ostrężnica, Paczółtowice, Rudno, Sanka, Siedlec, Tenczynek, Wola Filipowska, Zalas, 
(Gmina Krzeszowice), Baczyn, Budzyń, Cholerzyn, Chrosna, Czułów, Jeziorzany, Kaszów, Kryspinów, Liszki, Mników, Morawica, Piekary, Rączna, Ściejowice (Gmina Liszki), Bębło, Będkowice, Biały Kościół, Czajowice, 
Giebułtów, Modlnica, Modlniczka, Szyce, Tomaszowice, Wielka Wieś, Wierzchowie (Gmina Wielka Wieś), Aleksandrowice, Balice, Bolechowice, Brzezie, Brzezinka, Brzoskwinia, Burów, Karniowice, Kleszczów, Kobylany, 
Kochanów, Niegoszowice, Nielepice, Pisary, Radwanowice, Rudawa, Rząska, Szczyglice, Ujazd, Więckowice, Zabierzów, Zelków (Gmina Zabierzów) - w instytucjach użyteczności publicznej, firmach oraz sklepach.
"Gwarek Małopolski" ściśle współpracuje z "Gwarkiem Olkuskim", bezpłatnym dwutygodnikiem informacyjno-reklamowym, kolportowanym w Powiecie Olkuskim na obszarze miast i gmin: Bukowno, Bolesław, Klucze, 
Olkusz, Trzyciąż i Wolbromoraz „Gwarkiem Zawierciańskim” - bezpłatnym miesięcznikiem informacyjno-reklamowym kolportowanym w Powiecie Zawierciańskim na obszarze miast i gmin: Irządze, Kroczyce, Łazy, 
Ogrodzieniec, Pilica, Poręba, Szczekociny, Włodowice, Zawiercie oraz Żarnowiec.
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

Możesz w prosty sposób wspomóc działalność Fundacji Człowiek dla Zwierząt 
a jednocześnie cieszyć się posiadaniem wyjątkowej torby czy kubka. Możesz też podarować oryginalny prezent bliskiej osobie...  

A zwierzaki - podopieczni Fundacji - na tym skorzystają. Torby i kubki można zamówić wysyłając maila na adres: czlowiekdlazwierzat@gmail.com  
lub dzwoniąc pod numer 534 884 174

Kubki: 20 zł + 8,90 koszt wysyłki • Torby: 27 zł + 5,90 koszt wysyłki
Przedpłata na konto: Fundacja Człowiek dla Zwierząt Bank Spółdzielczy w Słomnikach 78 86140001 0010 0147 5971 0001

PIESKI SZUKAJĄ DOMU

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

tel. 32 754 56 70

KOMPRA
BIURO RACHUNKOWE

Ponad 22 lata
doświadczenia

 Wśród ponad 50 kotów, obecnych 
w Galerii Bronowice, w czterech 
kategoriach: kocięta, kotki, kocu-
ry, i weterani wybrane zostaną te 
najpiękniejsze. Ogłoszenie zwy-
cięzców nastąpi o godzinie 17:00. 
W czasie trwania całej akcji wete-
rynarz oraz profesjonalni hodowcy 

udzielać będą bezpłatnych porad 
zarówno właścicielom zwierzaków, 
jak również osobom, które dopiero 
planują przygarnięcie kota.
Podczas wydarzenia funkcjonować 
będzie również punkt adopcji ko-
tów. Wszystkie osoby, które przy-
szłości myślą o posiadaniu kota, 
powinny odwiedzić stanowisko fun-
dacji „Stawiamy na łapy”. Jej przed-
stawiciele doradzą potencjalnemu 
właścicielowi wybór odpowiedniego 
dla nich zwierzęcia.
Organizatorzy przygotowali także 
wiele atrakcji dla najmłodszych, 
oczywiście z kotami w roli głównej. 
Dzieci będą mogły wziąć udział 
w zajęciach plastycznych, poma-
lować buzie w kocie wzory, posłu-
chać bajek czy spróbować swoich sił 
w konkursie wiedzy o kotach.
Wstęp na Pokaz Kotów Rasowych 
w Galerii Bronowice jest bezpłatny. 
Wydarzenie jest okazją, aby zobaczyć 
rzadkie, egzotyczne rasy tych zwie-
rząt zgromadzone w jednym miej-

scu. Prezentowane koty z pewnością 
zachwycą i zaskoczą nie tylko fanów 
i posiadaczy czworonogów,  ale także 
tych, którzy nie znają ich bliżej. 
Pokaz Kotów Rasowych to kolej-
na propozycja Galerii Bronowice 
wpisująca się w hasło: „Miejsce na 
Twój Czas”. Najmłodsze centrum 
handlowe Krakowa zapewnia swo-
im klientom coś więcej, niż tylko 
zakupy. Różnorodne udogodnienia, 
wydarzenia kulturalne, rozrywkowe 
czy sportowe tworzą jedyne w swo-
im rodzaju miejsce spotkań. Tym 
razem miłośnicy kocich piękności 
mają okazję, by uczestniczyć w cie-
kawym wydarzeniu.
Pokaz Kotów Rasowych odbędzie 
się w  dniu 19 listopada w Galerii 
Bronowice w godz. 9.00 – 18.00. 
Harmonogram wydarzenia:
10:00 – otwarcie Pokazu  
Kotów Rasowych

11:10 – konkurs  
wiedzy o kotach

11:30 – prezentacja  
kotów w kategorii 1.

12:00 – warsztaty  
rysunku – konkurs

13:30 – prezentacja  
kotów w kategorii 2.

14:00 – konkurs  
kociego makijażu

14:30 – prezentacja  
kotów w kategorii 3.

15:00 – porady weterynarza 

16:00 – prezentacja  
kotów w kategorii 4.

16:30 – zakończenie  
głosowania na Najpiękniejszego 
Kota Pokazu

17:00 – ogłoszenie  
wyników plebiscytu

17:30 – porady weterynarza

18:00 – pożegnanie  
wystawców 

Serdecznie zapraszamy!

POKAZ KOTÓW RASOWYCH W GALERII BRONOWICE
Neva Masquerade, Devon Rex, Ragdoll, Turecki Van – to tylko kilka przykładowych ras kotów, które będzie można podzi-
wiać w Galerii Bronowice w najbliższą sobotę, 19 listopada, podczas Pokazu Kotów Rasowych. Wydarzeniu towarzyszyć 
będą m.in. konkurs kocich piękności, atrakcje dla dzieci, konkursy z nagrodami, a dzięki krakowskiej fundacji „Stawiamy 
na łapy” działał będzie także punkt adopcji kotów.

Pilnie poszukujemy domu dla 5-letniego labra-
dora. Historia Majlo jest dosyć burzliwa. Kilka 
lat temu został odebrany w wyniku interwencji, 
trafił do przytuliska pod opiekę innej fundacji, 
a następnie do nowej rodziny. Niestety ostat-
nimi czasy jedna z osób zamieszkujących dom 
Majlo zachorowała na demencję i karmi psiaka 
bez opamiętania, co spowodowało już otyłość 
i wynikające z niej problemy z sercem. Rodzina 
Majlo nie jest w stanie odizolować psiaka od 
starszej pani i doszła do wniosku, że jedynym 
wyjściem jest znalezienie świadomego domu, 
który zapewni Majlo odpowiednią dawkę ruchu i 
dietę. Tylko tak mogą uratować psa przed jeszcze 
większymi problemami zdrowotnymi, a być może 
nawet przed przedwczesną śmiercią.

Kontakt w sprawie adopcji Majlo  
lub chociaż DT dla niego pod numerem:  

534 884 174

MAJLO
To ok. 6 letnia, 22 kg suczka. Bardzo miła, uległa, 
nieśmiało szukająca kontaktu z człowiekiem. 
Zdaje się, że gotowa na szukanie nowego domu. 
Domu spokojnego, cierpliwego i świadomego. 
Trudno będzie jej się odnaleźć w zgiełku miasta, 
dlatego mile widziany jest dom z ogrodem...Indi 
przebywa pod Krakowem. 

Kontakt: 783 553 197
Może ktoś z Państwa chciałby natomiast zaopie-
kować się Indi wirtualnie? Będziemy wdzięczni... 
Nie określamy kwoty wpłat na jej utrzymanie. 
Może być to dowolna kwota zadeklarowana przez 
zainteresowaną osobę. Bank Spółdzielczy w 
Słomnikach 78 86140001 0010 0147 5971 0001 
(dopisek adopcja wirtualna Indi).

Dzięki pomocy dobrych ludzi, udało nam się 
sfinansować dwie operacje Bolka, dzięki czemu 
może teraz funkcjonować bez bólu i cieszyć się 
życiem. Teraz naszym zadaniem jest znaleźć 
dla niego dobry, troskliwy dom. To niewielki, 
starszy, przemiły psiak, a przy tym o wyjątkowej 
urodzie. Bolek jest odpchlony, odrobaczony, 
zaszczepiony, wykastrowany i zaczipowany, a 
więc całkowicie gotowy by jechać do nowego 
domu. Znajdźmy go jak najszybciej, by chłopak 
nie musiał spędzać zimy w kojcu. 

Kontakt: 783 553 197

INDI

BOLEK

APEL FUNDACJI CZŁOWIEK DLA ZWIERZĄT
Kiedy zabieraliśmy w sobotę Milę ze schroniska w Radysach, wiedzieliśmy jeszcze o kilku małych pieskach, które nie radzą sobie w schronisku (tam nie radzi sobie 
kilkadziesiąt, a nawet kilkaset...). Wytrzymaliśmy jeden dzień ze świadomością, że one tam nadal są. Siedzą na mrozie poprzyklejane do betonowej ściany, zrezy-
gnowane i bez wiary, że coś lepszego może im się jeszcze w życiu przydarzyć... Wczoraj był możliwy transport psów z Radys do Krakowa. Nie mogliśmy powiedzieć, 
że ich nie weźmiemy... W nocy przyjechały cztery. Dwie suczki i dwa pieski. Biała młodziutka Bianka i trzy bezimienne, identyfikowane numerami. Z uwagi na to, że 
w Radysach jest nosówka muszą przejść kilkudniową kwarantannę. 

Zwracamy się do Was z gorącą prośbą o wpłaty na zapłacenie transportu i cokolwiek na ogarnięcie  
tego towarzystwa (późniejsze szczepienia na choroby zakaźne, sterylizacje suczek i kastracje pieska).

‘’Fundacja Człowiek dla Zwierząt’’ Łętkowice Kolonia 59 32-107 Radziemice. 
Bank Spółdzielczy w Słomnikach, nr konta - 78 86140001 0010 0147 5971 0001. 

Konto PayPal czlowiekdlazwierzat@gmail.com BIC/SWIFT POLUPLPR IBAN PL 78 86140001 0010 0147 5971 0001. W tytule: psiaki z Radys. 
Za wpłaty wszystkim serdecznie dziękujemy!
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KREDYT KONSOLIDACYJNY

Zapraszamy:
Zabierzów, ul. Leśna 2a 

 12 282 50 70 
pon.-pt. 9.00-17.00 
sob. 9.00-13.00 
Krzeszowice, ul. K. Wyki 3 

 12 258 98 13 
pon.-pt. 9.00-17.00

RRSO 10,26%

niskie oprocentowanie – tylko 7,77%
dodatkowa gotówka na niespodziewane wydatki
 wysoka maksymalna kwota kredytu  
– do 200 tys. zł

ZAMIEŃ KILKA RAT
NA JEDNĄ, NISKĄ

 Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 10,26%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 76 600 zł, całkowita kwota do zapłaty: 116 333,54 zł, oprocentowanie 
nominalne: 7,77%, całkowity koszt kredytu: 39 733,54 zł (w tym: prowizja: 6453,24 zł (7,77%), odsetki: 33 280,30 zł), 110 równych, miesięcznych rat w wysokości 1057,91 zł. Kalkulacja została dokonana 
na dzień 14.09.2016 r. na reprezentatywnym przykładzie. Oferta dostępna w placówkach partnerskich Alior Banku. Warunkiem skorzystania z oferty jest spłata minimum jednego zobowiązania spoza 
Alior Banku na łączną kwotę nie mniejszą niż 25 000 zł i  zaciągnięcie kredytu w kwocie nie mniejszej niż 30 000 zł. Ostateczne warunki kredytowania zależą od wiarygodności kredytowej Klienta, daty 
wypłaty kredytu oraz daty płatności pierwszej raty. Szczegóły oferty w placówkach partnerskich Alior  Banku i na www.aliorbank.pl. Informacja handlowa wg stanu na 19.09.2016 r.

DORADZTWO TECHNICZNE
POMIAR I WYCENA

Przedstawiciel Handlowy Małopolska
Paweł&Piotr Enterprises

Kopytówka 63, 34-114 Brzeźnica

tel. 510 506 485

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

.


