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Piękno świata w obiektywach fotografów 
z całego globu jest motywem przewod-
nim wystawy „Our World is beautiful”, od-
bywającej się w Galerii Bronowice. Autorzy 
zdjęć zabierają nas w podróż po najpięk-
niejszych zakątkach odległych kontynen-
tów, a uwiecznione w kadrze chwile tworzą 
barwną opowieść o miejscach i ludziach 
z 46 krajów Europy, Azji i Afryki.

przyjmie do pracy kierowców C+E
z uprawnieniami na HDS

Kontakt:
602-711-205 lub biuro@podolski.com.pl

Firma transportowa
z Brzezia k/Zabierzowa

Mapy do celów projektowych
w skali 1:500
Tyczenie budynków
Obsługa budowy
Inwentaryzacje powykonawcze:
     budynków, wody, kanalizacji,
     gazu, energii NN
Dokumentacja do celów prawnych

Działka budowlana 10 a 
w Woli Filipowskiej gm. Krzeszowice. 
Media: gaz, kanalizacja, woda, prąd na działce sąsiedniej. 
Dojazd drogą asfaltową + wewnętrzną utwardzoną (udział). W 
pobliżu przystanek autobusowy MPK oraz BUS (150 m). Blisko 
ośrodek zdrowia. 

CENA: 84 tys. PLN.
Kontakt: 796 351 499

DO SPRZEDANIA

Działka budowlano-usługowa  
64 a w Zabierzowie. 

 Działka położona jest przy drodze gminnej - dojazd dla TIR. 
Wszystkie media w działce i w drodze. Jest możliwość podziału 
terenu dla przyszłego właściciela, na mniejsze działki oraz 
prowadzenie działalności usługowej, magazynowej itp. 

CENA: 880 tys. PLN.
Kontakt: 796 351 499

DO SPRZEDANIA

Świetnie usytuowana komunikacyjnie, 
działka budowlana 23 a w Nieporazie 

gm. Alwernia. 
W spokojnej okolicy, między zabudowaniami, położona przy 

asfaltowej drodze gminnej, z widokami na rozległą okolicę. 

CENA: 88 tys. PLN.
Kontakt: 796 351 499

DO SPRZEDANIA
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OUR WORLD IS BEAUTIFUL
Wystawa jest efektem między-
narodowego konkursu „Our 
World is beautiful”, zorgani-
zowanego przez europejskiego 
lidera usług fotograficznych 
- koncern CEWE Stiftung & 
Co. Zgłoszenia przyjmowano 
od sierpnia 2014 do czerwca 
2015 roku w kilkunastu kate-
goriach. Do konkursu zgłoszo-
no ponad 94 000 zdjęć, ufun-
dowano 1 000 nagród o łącznej 
wartości 80 000 EUR. Tema-
tyka konkursu była różnorod-
na. Wśród kategorii znalazły 
się: krajobraz, natura, ludzie, 
transport i architektura. Spo-
śród nich profesjonalne jury, 
składające się z dziennikarzy, 
fotografów i specjalistów kon-
cernu EWE Stiftung & Co, 
wybrało najlepsze fotografie.
– Po raz pierwszy krakowianie 
mają okazję podziwiać wysta-

wę „Our World is beautiful” 
i w czasie zakupów odbyć fa-
scynującą „podróż” przez eg-
zotyczne kraje i kontynenty 
– mówi, Aleksandra Rzońca, 
dyrektor Galerii Bronowice. 
-Wystawa to kolejne wydarze-
nie, które sprawia, iż  Galeria 
Bronowice staje się nie tylko 
doskonałym miejscem na za-

kupy, ale gdzie przyjemnie 
spędzimy swój czas – dodaje.
Zwycięskie konkursowe prace 
prezentowane są obok strefy re-
laksu, przez cały styczeń, w go-
dzinach otwarcia Galerii Bro-
nowice. Wstęp jest bezpłatny.
Serdecznie zapraszamy!

Uwagi ogólne 
Możliwość, o której mowa powyżej, 
jest przewidziana przez ustawodawcę 
dla obu stron stosunku cywilnopraw-
nego, tj. dla dającego jak i przyjmują-
cego zlecenie. W umowie strony nie 
mogą z góry zrzec się tego uprawnie-
nia, poprzez jego wyłącznie. Istnieje 
jednak spór czy można go ograniczyć 
wprowadzając okres wypowiedzenia 
lub też definicję zawężającą rozumie-
nie pojęcia „ważnych powodów”. Sąd 
Najwyższy w jedynym z orzeczeń wy-
raził pogląd, iż wprowadzenie okresu 
wypowiedzenia nawet przy zaistnieniu 
przesłanki ważnych powodów jest do-
puszczalne(wyrok z dnia 20 kwietnia 
2004r., sygn. akt V CK 433/03).  

Kiedy mamy do czynienia  
z ważnymi powodami?

Przesłanka określona jako „ważne 
powody” nie została zdefiniowana. 
Ocena czy istnieją ważne powody jest 
dokonywana z uwzględnieniem każ-
dorazowo okoliczności konkretnej 
sprawy. Sąd Najwyższy w orzeczeniu 
z dnia 14 maja 2002r., sygn. V CKN 
1030/00 wskazał, iż: „(…) stosunek zle-
cenia opiera się w znacznym stopniu na 
zaufaniu pomiędzy zleceniodawcą a zle-
ceniobiorcą, a więc na przesłance subiek-
tywnej. Utrata zaufania do zleceniobiorcy 
może być zatem owym ważnym powo-
dem, o jakim mowa w art. 746 § 3 KC. 
Jak wskazano, z ustaleń Sądu pierwszej 
instancji wynika, że w wypowiedzeniu 
użyto zwrotu „utrata satysfakcji z dotych-
czasowej współpracy”. Brak natomiast 
ustaleń, czy owa „utrata satysfakcji” 

oznacza utratę zaufania, stanowiące-
go podstawę wzajemnych stosunków.”. 
Z powyższego orzeczenia wywieść 
należy, że uargumentowana utrata za-
ufania do przyjmującego zlecenie może 
stanowić wystąpienie przesłanki „waż-
nych powodów”.
W doktrynie jako przykłady waż-
nych powodów podaje się także: 
nieudzielenie przez przyjmującego 
zlecenie istotnej informacji o prze-
biegu sprawy, nieprzekazanie przez 
zleceniodawcę zaliczki na wydatki 
związane z realizacją zlecenia, cho-
robę strony wypowiadającej, zmianę 
sytuacji życiowej strony czy też zmia-
nę jej miejsca zamieszkania.  
Ważnymi powodami mogą być zarów-
no zjawiska o charakterze powszech-
nym (np. zmiany stosunków społecz-
nych i gospodarczych, zmiany regulacji 
prawnych), jak również czynniki od-
noszące się indywidualnie do stron. 

Co mieści się pod pojęciem szkody 
„Chodzi o szkodę pozostającą 
w adekwatnym związku przyczynowym 
z przedwczesnym rozwiązaniem zlece-
nia. W przypadku wypowiedzenia do-
konanego przez dającego zlecenie szkodą 
będzie przede wszystkim utracone przez 
przyjmującego wynagrodzenie za nie-
wykonaną część czynności (w zasadzie 
pomniejszone jednak o korzyści, które 
uzyskał on wykonując inne czynności 
w czasie, w którym wykonywałby wypo-
wiedziane zlecenie (…). 
W przypadku wypowiedzenia dokona-
nego przez przyjmującego zlecenie szkodą 
będą np. wydatki poniesione przez dają-

cego zlecenie na zrealizowanie zleconej 
czynności (pomniejszone o zaoszczędzone 
wskutek wypowiedzenia wynagrodzenie) 
lub poniesione straty i korzyści nieuzyska-
ne wskutek niedokonania zleconej czynno-
ści (w granicach wyznaczonych w art. 361 
§ 1 KC).” (tak P. Machnikowski, Kodeks 
Cywilny. Komentarz; red. E. Gniewek. 
P. Machnikowski, 2014, wyd. 6).  

Czy zastrzeżenie w umowie  
okresu wypowiedzenia wpływa na 

możliwość rozwiązania umowy 
z ważnych powodów? 

Ustalenia stron co do wprowadze-
nia okresu wypowiedzenia, którego 
zachowanie jest konieczne by sku-
tecznie zakończyć współpracę, nie 
wpływa na możliwość rozwiązania 
umowy z ważnych powodów ze skut-
kiem natychmiastowym.    
Mając na uwadze, wielość stosunków 
cywilnoprawnych zawieranych w for-
mie umowy zlecenia, czy też umo-
wy o świadczenie usług, do których 
odpowiednie zastosowanie znajduje 
przepis art. 746 Kodeksu cywilne-
go, istotne jest posiadanie wiedzy 
o uprawnieniach pojawiających się 
w związku z nieoczekiwanym i nie-
znajdującym uzasadnienia w sposobie 
wykonywania zlecenia, nagłym za-
kończeniu współpracy.   

 v Radca prawny  
Agnieszka Kulig-Gęgotek 

Kancelaria LEGIBUS CONSULTO
kancelaria@legibus-consulto.pl

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

PORADY PRAWNE 

ROSZCZENIA ZWIĄZANE Z WYPOWIEDZENIEM 
UMOWY ZLECENIA BEZ WAŻNYCH POWODÓW
Zakończone umowy zlecenia bez ważnych powodów, na pod-
stawie przepisu art. 746 Kodeksu cywilnego, kreuje powstanie 
uprawnienia drugiej strony do żądania m.in. naprawienie szkody. 

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

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

W ramach wydarzenia, w obu 
gimnazjach odbył się wykład 
nt. ekfraz Jacka Kaczmarskie-
go, czyli utworów stanowiących 
opis dzieł plastycznych, opar-
tych na różnych wydarzeniach 
historycznych oraz warsztaty 
pisania ekfraz. Wykład oraz 
warsztaty zostały przeprowa-
dzone w bardzo interesują-
cy sposób przez prof. Marka 
Karwala. Lekcja wzbogacona 
była pokazem multimedialnym 
przedstawiającym dzieła wybit-
nych artystów malarzy.
Na zakończenie całego wyda-
rzenia wszyscy uczestnicy spo-
tkali się w Zespole Szkół im. 
św. Jana Kantego w Liszkach, 
gdzie prof. Marek Karwala 
ogłosił zwycięzców warsztatów, 
którzy w nagrodę otrzymali 
bilety na Festiwal „kaczmarski 
underground”. Odbyło się rów-
nież spotkanie z autorką książki 
o ekfrazach Jacka Kaczmarskie-
go Panią Iwoną Grabską – Gra-
dzińską. Całe wydarzenie za-
kończył koncert. Utwory Jacka 
Kaczmarskiego wykonał Paweł 
Konopacki, od ponad 20 lat pa-

sjonujący się twórczością Jacka 
Kaczmarskiego. Artysta wraz 
z Witoldem Łuczyńskim i To-
maszem, Susmędem, jako Trio 

Łódzko – Chojnowskie wyko-
nuje publicznie piosenki Barda.   

 v Anna Kruczek 
www.liszki.pl

Udział w ogólnopolskiej kam-
panii „Postaw na rodzinę” 
sprawdza się na wielu płasz-
czyznach działania, w tym 
również w szkołach, gdzie in-
spiruje nauczycieli i uczniów 
do rozmów na ważne tematy. 
Profilaktyka, która jest szero-
ko promowana podczas akcji, 

pomaga wychowywać dzieci 
i młodzież z daleka od uży-
wek, przemocy oraz innych pa-
tologii i dysfunkcji. Głównym 
obszarem działań programu są 
świetlice środowiskowe z tere-
nu gminy Zabierzów.

 v W. Wojtaszek 
zabierzów.org.pl

NIEZWYKŁA LEKCJA HISTORII I SZTUKI W 
GIMNAZJUM W MNIKOWIE I W LISZKACH

GMINA ZABIERZÓW PRZYJAZNA RODZINIE

W piątek uczniowie lisieckich gimnazjów wzięli udział w projekcie edukacyjnym 
„Lekcja historii i sztuki z Jackiem Kaczmarskim”. Projekt realizowany jest przez 
Fundację Underground, Małopolskie Kuratorium Oświaty oraz Stowarzyszenie 
NZS 1980. Gmina Liszki jest jedną z gmin w Małopolsce, która miała okazję wziąć 
udział w dwóch z dziesięciu zaplanowanych przez fundację wyjątkowych kon-
ferencjach. Jednym z celów projektu było przygotowanie młodzieży do udziału 
w konkursie dotyczącym niektórych, ekfraz Jacka Kaczmarskiego.

Bardzo nam miło poinformować, że gmina Zabierzów 
otrzymała certyfikat „Samorząd Przyjazny Rodzinie” 
przyznawany przez Krakowską Akademię Profilakty-
ki. Jest on potwierdzeniem aktywnego zaangażowa-
nia w ogólnopolską akcję „Postaw na Rodzinę”. 

W sobotnie popołudnie 16 stycz-
nia 2016 r.  mieliśmy przyjem-
ność gościć w hali GOKiS bab-
cie i dziadków naszych uczniów. 
Jest nam niezmiernie miło, że 
uroczystość zgromadziła ponad 
400 osób. Na wstępie pani Anna  
Zajączkowska - dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Białym Kościele 
- skierowała do wszystkich go-
ści serdeczne słowa powitania. 
Część artystyczną rozpoczęli 
uczniowie klasy V i VI przed-
stawieniem jasełkowym, które 
przywołało ciepły klimat Świąt 
Bożego Narodzenia.
Święto Babci i Dziadka to pora ży-
czeń, które składają i mali, i duzi. 
Z serdecznymi słowami, często 
nawet wierszowanymi, zwrócili się 
do szacownych gości: pani Anna  
Zajączkowska - dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Białym Koście-
le, pan Tadeusz Wójtowicz- wójt 
Gminy Wielka Wieś, pan Józef 
Wojdała - radny Białego Kościoła, 
pan Andrzej Szumny - sołtys Bia-
łego Kościoła, pani Jolanta Wojda-
ła z zespołu Białokościelanki oraz  
panowie Grzegorz Szopa i Bartło-
miej Jastrzębski - przedstawiciele 
OSP Biały Kościół. Na uroczysto-
ści obecny był również pan Krzysz-
tof Wołos – zastępca wójta Gminy 
Wielka Wieś, pan Dariusz Wolak 
– prezes Stowarzyszenia Przyjaciół 
dzieci i Młodzieży „POZYTYW-
KA”, pani Bogusława Wojdała, 
pan Michał Stachnik i Pani Moni-
ka Biernat – przedstawiciele Rady 
Rodziców, aktywnie działającej 
przy szkole podstawowej.

W kolejnej części programu 
uczniowie w prostych słowach 
dziecięcych wierszy i piosenek 
złożyli swoim babciom i dziad-
kom  podziękowania i życzenia. 
Gromkie „sto lat” zakończyło 
występ dzieci, a wspaniała pu-
bliczność oklaskiwała swoje uko-
chane wnuki.
Uczniowie wręczyli swoim bab-
ciom i dziadkom  upominki - 
słodki miodek.
Uroczystość obfitowała w muzycz-
ne niespodzianki. Swoje umie-
jętności zaprezentowała Gminna 
Orkiestra Dęta pod batutą pana 
Krzysztofa Guńki, dedykując 
swój występ zebranym gościom. 
Nasi uczniowie wystąpili  z zespo-
łem orkiestry, a także w popisach 
solowych. Młodzi muzycy wprost 
zachwycili wykonaniem kolęd 
i piosenek.
Nasze świętowanie uświetnił wy-
stęp zespołu regionalnego Bia-
łokościelanki. Panie zaprezento-
wały się w bogatym repertuarze 
- od kolęd po ludowe przyśpiewki 

i pieśni biesiadne. Pomagała im 
oczywiście pani Joanna Zięba – 
nauczycielka edukacji wczesnosz-
kolnej. Natomiast o całą oprawę 
muzyczną uroczystości zadbał, 
niezawodny przy takich uroczy-
stościach, pan Jarosław Janecki. 
Do wspólnego śpiewania dołączy-
li także nasi drodzy goście. W tej 
radosnej atmosferze biesiady nie 
zabrakło i tańca.
Mamy nadzieję, że to sobotnie 
spotkanie przy kawie, domowym 
cieście i muzyce dostarczyło na-
szym gościom radości i wzruszeń, 
a herbata z miodem w zimowy 
wieczór przywoła miłe wspo-
mnienia.  Dziękujemy za przyby-
cie i zapraszamy za rok!
Serdecznie dziękujemy lokalnej 
społeczności za pomoc w przygo-
towaniu uroczystości.

 v Renata Szlachta 
www.wielka-wies.pl

BIAŁOKOŚCIELAŃSKI DZIEŃ BABCI I DZIADKA
Babcia i Dziadek to dla każdego dziecka ciepło, miłość, troska, wyrozu-
miałość i wszystko, co najlepsze. W Szkole Podstawowej w Białym Koście-
le organizowanie uroczystości z okazji Święta Babci i Dziadka ma wielo-
letnią tradycję. To święto już na stałe wpisane jest w kalendarz naszych 
szkolnych uroczystości.
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Drugi rok z inicjatywy na-
uczycieli i rodziców SP Sanka 
skupionych również w Stowa-
rzyszeniu Dorzecza Sanki zo-
stało zorganizowane spotkanie 
kolędowe połączone z Dniem 
Babci i Dziadka. Spotkanie 
zaszczycili również swoją 
obecnością Burmistrz Wacław 
Gregorczyk z małżonką, radny 
powiatu krakowskiego Jerzy 
Wnęk oraz przedstawiciele 
miejscowej władzy i organi-
zacji. Bardzo gorąco dziękuję 
wszystkim osobom, które w ja-
kikolwiek sposób przyczynili 
się do uświetnienia tej wspa-
niałej uroczystości.

 v Katarzyna Mitka 
dyrektor SP Sanka,  

wiceprezes Zarządu SDS

Ślub Państwo Jabłońscy brali 
27 grudnia 1955 roku w Bia-
łym Kościele. Oboje są silnie 
związani z naszą gminą: Pan 
Józef pochodzi z Prądnika 
Korzkiewskiego, wiele lat 
prowadził młyn wodny na 
Prądniku; z kolei Pani Oty-
lia wywodzi się z Białego 
Kościoła i przez wiele lat 
pracowała w wielkowiejskim 
Urzędzie Gminy.
Od ślubu mieszkają w Prądni-
ku Korzkiewskim; w tym cza-
sie doczekali się pięcioro dzie-
ci, trzynaścioro wnucząt oraz 
sześcioro prawnucząt. Obec-
nie spodziewają się kolejnego.

Jubilatom wręczono list gra-
tulacyjny oraz kwiaty i upo-
minek. Życzymy małżonkom 
zdrowia, wszelkiej pomyśl-

ności oraz wielu kolejnych 
wspólnych lat.

 v www.wielka-wies.pl

DZIEŃ BABCI I DZIADKA W SANCE

JUBILEUSZ 60-LECIA MAŁŻEŃSTWA PAŃSTWA OTYLII I 
JÓZEFA JABŁOŃSKICH Z PRĄDNIKA KORZKIEWSKIEGO

W sobotę 9 stycznia od wczesnego popołudnia z remizy OSP 
w Sance dobiegały dźwięki kolęd i pastorałek. To Seniorzy z Sanki 
i Frywałdu mieli możliwość spotkać się przy kawie i ciastku, obej-
rzeć Jasełka w wykonaniu uczniów klasy III oraz wysłuchać kolęd 
w wykonaniu  Chóru Parafialnego Lauda i KGW Frywałd jak też 
wspólnie je pośpiewać.

Wójt Gminy Wielka Wieś Tadeusz Wójtowicz z Kierownikiem Urzędu Stanu 
Cywilnego Klementyną Grudnik-Górką odwiedził Państwa Otylię i Józefa Ja-
błońskich z Prądnika Korzkiewskiego, którzy obchodzili „Diamentowe Gody”.

Ślub Państwo Czajowscy brali 
31 grudnia 1955 roku w Modl-
nicy. – W tamtych czasach nikt 
nie chodził ze sobą długo, mło-
dzi szybko brali ślub, to my też – 
wspomina Pan Władysław.
Od urodzenia mieszkają w Mo-
dlnicy; w tym czasie doczekali 
się troje dzieci, ośmioro wnucząt 
oraz jednej prawnuczki - Zu-
zanny. Oboje pracowali u siebie 
na roli i w szklarniach: najpierw 
przy warzywach, następnie przy 
kwiatkach.
- Te 60 lat szybko zleciało, w tym 
czasie przeszliśmy dużo, czasa-
mi ciężko było, ale cieszymy się 
że jesteśmy oboje zdrowi; jak jest 
się „na chodzie” to nie ma co na-
rzekać – mówi pani Maria.

Wójt Gminy wręczył jubilatom 
kwiaty, prezent, a także list gra-
tulacyjny. Życzył jubilatom zdro-
wia i radości na co dzień, a także 
kolejnych okrągłych rocznic.

Jubilatom życzymy kolejnych 
wspólnie spędzonych lat, w zdro-
wiu i radości!

 v www.wielka-wies.pl     

JUBILEUSZ 60-LECIA MAŁŻEŃSTWA PAŃSTWA  
MARII I WŁADYSŁAWA CZAJOWSKICH Z MODLNICY 

Wójt Gminy Wielka Wieś Tadeusz Wójtowicz z Kierownikiem Urzędu Stanu Cywil-
nego Klementyną Grudnik-Górką odwiedził Państwa Marię i Władysława Czajow-
skich z Modlnicy, którzy obchodzili „Diamentowe Gody”.
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PRZYJMĘ
GRUZ I ZIEMIĘ
na działkę w Tenczynku.

tel: 796 351 499

Małgorzata Szyszko-Kondej : Sześć córek                
Wzruszająca i zabawna powieść obyczajowa o szóstce 
kobiet, powiązanych rodzinną tajemnicą. Grażyna, lat 
60, zmaga się z duchami PRL-u. Milena, lat 19, nie umie 
żyć bez fejsa. Są jeszcze: Alicja, niepokorna poetka So-
lidarności, Elżbieta-emigrantka, Martyna z korporacji, 
Agnieszka, walcząca z mężem tyranem. Sześć sióstr, 
które się nie znają. Każda żyje w innej Polsce. Co je łączy? 
Tęsknota za miłością, zagadka testamentu ojca, niezgo-
da na świat, w jakim żyją, wspomnienia...  

Patrick Cockburn : Państwo Islamskie                                                                
Dziennikarska analiza sytuacji w krajach arabskich  - 
punktem wyjścia jest 11 września 2001 roku, następ-
nie interwencje Zachodu w Iraku, Afganistanie, Libii, 
arabska wiosna, wydarzenia w Syrii i wreszcie po-
wstanie ISIS - czym jest, skąd się wzięło i jaki jest jego 
cel. Książka, która porządkuje fakty, ale także poka-
zuje czego możemy się spodziewać w przyszłości.

Marek Grechuta :  
Pani mi mówi niemożliwe...                                                                                     

Zbiór najpiękniejszych wierszy i piosenek Marka Grechu-
ty - ukochanego pieśniarza Polaków. W drugiej połowie 
lat sześćdziesiątych, kiedy na scenie królowało mocne 
brzmienie, pojawił się tajemniczy chłopak. Marek Grechuta 
zaskoczył wszystkich rozpoznawalnym głosem i lirycznymi 
tekstami. Jego wiersze natychmiast stawały się przeboja-
mi, które nuciła cała Polska: „Świecie nasz”, „Dni, których 
nie znamy”, „Będziesz moją panią” czy „Wiosna, ach to ty”. 
Od dziesięcioleci śpiewają je kolejne pokolenia, a ostatnio 
na nowo przypomniał je, między innymi, Kamil Bednarek.

Katarzyna Majgier : 1. Duch z Niewiadomic 
2. Milioner z Gdańska

Ostatnimi czasy, w Niewiadomicach zaczęły krążyć 
plotki, że pojawia się tam duch ostatniej właścicielki 
pałacu. Kobieta zniknęła wiele lat temu w tajemniczych 
okolicznościach, dlatego zarówno sam budynek jak i 
jego była właścicielka, fascynują mieszkańców, w tym 
dwunastoletniego Wiktora. Wkrótce do pałacu wpro-
wadza się rodzina Czereśniaków i wtedy Wiktor pozna-
je, jego mieszkankę – rówieśniczkę Magdę. Bohatero-
wie zaprzyjaźniają się i zaczynają badać stare piwnice 
i podążają tropem tajemnic z przeszłości.

Marta Galewska-Kustra : Wierszyki ćwiczące 
języki czyli rymowanki logopedyczne dla dzieci
Ten zbiór zabawnych wierszyków, którym towarzyszą 
zachwycające i pełne humoru ilustracje, to książka wy-
jątkowa. Jej wspólne czytanie może być świetną zaba-
wą dla dzieci i rodziców. To doskonała pomoc w pracy 
z dziećmi mającymi problemy logopedyczne. Nie stra-
szy trudnymi do wymówienia łamańcami językowymi, 
bo rymowanki są dostosowane do wieku dziecka. 
Sprawdzi się jako materiał do ćwiczenia mowy, bo jest 
nie tylko profesjonalnie przygotowany, lecz także nie-
zwykle atrakcyjny dla małych czytelników.

Dominik W. Rettinger : Sokół                                             
Polski Kontrwywiad Wojskowy trafia na ślad grupy ter-
rorystycznej przygotowującej zamach na wielką ska-
lę. Terroryści zostają namierzeni, a sytuacja wydaje się 
opanowana. Do czasu.
Kilka lat wcześniej pułkownik Karol Siennicki natrafił 
w Afganistanie na ślad podwójnego agenta. „Sokół”, 
oficer wywiadu wyszkolony przez PRL-owskie służby, 
po transformacji ustrojowej zapadł się pod ziemię. 
Wygląda jednak na to, że nadal działa, a złapanie go 
jest jedyną szansą na ocalenie setek tysięcy ludzi.

Alek Rogoziński : Ukochany z piekła rodem                                          
Joanna Szmidt, najpopularniejsza polska pisarka 
romansów, nie potrafi pogodzić się z upływającym 
czasem i z własnymi, czterdziestymi urodzina-
mi. Podczas wakacji w Zakopanem poznaje młod-
szego, przystojnego fotografa, z którym nawiązuje 
płomienny romans.  Rozkwitający związek zostaje 
brutalnie przerwany przez śmierć chłopaka, które-
go ktoś zamordował. Joanna postanawia poprowa-
dzić  własne śledztwo, przy pomocy Betty, swojej 
przyjaciółki i zarazem agentki,.

Adam Wajrak : Wilki                                                                
Adam Wajrak, ulubiony dziennikarz przyrodnik 
Polaków, mieszkaniec Puszczy Białowieskiej, 
w swojej najnowszej książce opowiada o latach 
tropienia wilków i przyjaźni z tymi najbardziej fa-
scynującymi drapieżnikami Europy.

tel. 32 754 56 70

KOMPRA
BIURO RACHUNKOWE

Ponad 22 lata
doświadczenia

Tak oto rozpoczęliśmy obchody wielkiego 
święta, na które przybyli znamienici goście, 
a wśród nich: Starosta Powiatu Krakowskie-
go Józef Krzyworzeka, Wójt Gminy Wielka 
Wieś Tadeusz Wójtowicz oraz jego Zastęp-
ca Krzysztof Wołos, Radny Sejmiku Woje-
wództwa Małopolskiego Kazimierz Czekaj, 
Radni Powiatu Krakowskiego: Krystyna 
Goraj oraz Wojciech Karwat pełniący rów-
nież funkcję Przewodniczącego Komisji Pro-
mocji, Kultury, Turystyki i Sportu Powiatu 
Krakowskiego, a także kierownika grupy ko-
lędniczej Herody z Zielonek, Radni Gminy 
Wielka Wieś na czele z przewodniczącym 
Rady Zbigniewem Mazelą, Zarząd Stowa-
rzyszenia Teatru Regionalnego w Krakowie 
na czele z Panią Prezes Bogumiłą Pietrzyk- 
Przewodniczącą Komisji Kultury w Radzie 
Gminy Wielka Wieś, Zastępca Dyrektora 
Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Re-
kreacji  w Chrzanowie Teresa Wojciechow-
ska wraz z pomysłodawcą corocznego Ma-
łopolskiego Przeglądu Grup Kolędniczych 
Janem Rysiem, sołtysi Gminy Wielka Wieś, 
księża Parafii Modlnica na czele z księdzem 
proboszczem Janem Adamusem, przedstawi-
cielki zespołów regionalnych z terenu gminy.
Na wstępie Pani Bogumiła Pietrzyk przed-
stawiła prezentacje na temat tradycji grupo-
wego chodzenia z kolędą po domach, która 
później przerodziła się w  historie Herodów. 
W tym roku świętujemy 45-lecie powstania 
Herodów z Modlnicy, ten niemal półwieczny 
czas poświęcony na dbałości o kultywowanie 
tradycji kolędowych Herodów, docenił Mini-
ster Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. 
Piotr Gliński, przyznając Grupie Kolędniczej 
Herody z Modlnicy odznakę Zasłużony dla 
Kultury Polskiej. Odznaka ta, zgodnie z od-
powiednim rozporządzeniem jest przyzna-

wana osobom i instytucjom wyróżniającym 
się w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie 
kultury, którą niewątpliwie są Herody z Mo-
dlnicy. W tym miejscu warto nadmienić, że 
wniosek o odznaczenie został złożony sta-
raniem Pani Bogumiły Pietrzyk, która zgro-
madziła niezbędne materiały, dokumentujące 
działalność jubilatów.
Ministerialne odznaczenie w postaci medalu 
oraz legitymacji, przy dźwięku uroczystych  
fanfar przekazali pan Wójt Tadeusz Wójto-
wicz wraz ze Starostą Powiatu Krakowskiego 
Józefem Krzyworzeką. Swoje gratulacje zło-
żyli także: pan Kazimierz Czekaj, pan Woj-
ciech Karwat, pani Bogumiła Pietrzyk, pani 
Teresa Wojciechowska, odczytano także list 
gratulacyjny przesłany przez Marszała Wo-
jewództwa Małopolskiego Jacka Krupę, a na 
koniec najmłodszy zespół regionalny naszej 
gminy czyli Wielkowsianki słodko obdaro-
wał naszych kolędników.
Po części oficjalnej rozpoczęły się występy 
artystyczne, oprócz kolędników z Modlnicy, 
na scenie gościnnie pojawiła się Grupa He-
rodów z Zielonek, która z dużą dozą humoru 

postanowiła niespodziewanie „obkolędować” 
niczego niespodziewającego się Starostę.  Na 
koniec wystąpiła Grupa Herodów z Cza-
jowic, która w tym „sezonie kolędniczym” 
wywalczyła w Przeglądzie Kolędniczym 
w Chrzanowie, nominacje na Góralski Kar-
nawał w Bukowinie Tatrzańskiej.
To zimowe popołudnie upłynęło w atmosfe-
rze barwnych kolędniczych strojów i rado-
ści, życzymy Herodom z Modlnicy, żeby nie 
ustawali w  swojej działalności jeszcze wiele 
lat, by czerpali radość ze swojego działania, 
a kiedy będzie trzeba znaleźli godnych na-
stępców swoich królewskich ról.
Dziękujemy Pani Dorocie Nowak Dyrektor 
Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Modl-
nicy wraz z pracownikami szkoły za  udo-
stępnienie hali sportowej oraz życzliwość 
i pomoc w organizacji uroczystości.
Dziękujemy też przybyłym gościom, że ze-
chcieli świętować wraz z naszymi Herodami.

 v www.wielka-wies.pl     

OBCHODY 45-LECIA GRUPY KOLĘDNICZEJ HERODY Z MODLNICY  
ORAZ NADANIE ODZNAKI ZASŁUŻONY DLA KULTURY POLSKIEJ

Huczne „Sto lat” zabrzmiało na początek, ku uciesze jubilatów i zaskoczeniu organizatorów, 
ponieważ potrzeba serca była większa niż konwenanse.

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

Zrelaksuj się u nas. 

Zapewniamy miłą 
atmosferę oraz 
nowe brązujące
lampy...

1 minuta = 1 złoty
Kontakt: 513 288 895
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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

KWAS TCA MEDYCZNY DO ZADAŃ SPECJALNYCH
KWASY

Peeling chemiczny to zabieg 
polegający na aplikacji na skórę 
odpowiednio dobranej do rodzaju 
cery mieszaniny substancji che-
micznych w odpowiednim stę-
żeniu i wartości pH. Rezultatem 
takiej procedury jest eksfoliacja 
naskórka, czyli złuszczanie 
spowodowane rozluźnieniem 
połączeń międzykomórkowych. 
Dzięki temu struktura skóry staje 
się gładsza, a koloryt wyrównany. 
Szybkość osiągnięcia efektów 
zabiegowych uzależniona jest m. 
in. od rodzaju, stężenia i  ilości 
użytego kwasu oraz wcześniejsze-
go przygotowania skóry poprzez 
dokładne jej odtłuszczenie.

W Instytucie Urody Elf  posiadamy szeroką gamę kwasów w stęże-
niach wahających się od 20% do 80%, cechujących się niskim pH 
1,8 - 3,3 oraz odznaczających się wysoką skutecznością i bezpieczeń-
stwem użycia. Dzięki temu preparaty znajdują zastosowanie w terapii 
różnych problemów skórnych takich jak: trądzik pospolity, trądzik 
różowaty, przebarwienia, zmarszczki, czy rogowacenie posłoneczne. 
Ponadto różnorodność kwasów pozwala na ich aplikację na różne 
okolice zabiegowe – twarz, szyja, dekolt, plecy, a nawet delikatne 
okolice oczu i powieki!

KURACJA KWASAMI SZCZEGÓLNIE ZALECANA JEST SKÓROM Z: 
•	  przebarwieniami
•	  bliznami, zmianami potrądzikowymi
•	  trądzikiem pospolitym
•	  rozszerzone ujścia gruczołów łojowych
•	  dla skór zmęczonych
•	  z pierwszymi oznakami starzenia 

 EFEKTY ZABIEGU
•	 zabiegi rozjaśniają zmęczoną, szarą skórę
•	  redukują przebarwienia
•	  likwidują trądzik
•	  normalizują pracę gruczołów łojowych 
•	  oraz wyrównują strukturę skóry

KWAS  TCA 

Kwas TCA to najwyższy dozwolony do stosowania przez kosmeto-
logów preparat . TCA koaguluje białka skóry, dzięki czemu komórki 
naskórka poddają się złuszczeniu. Spektakularne wyniki zabiegowe 
otrzymujemy dzięki maksymalnemu zakresowi eksfoliacji, który 
wynosi 0,45 mm i obejmuje cały naskórek, aż do warstwy podstawnej. 

Kluczem do sukcesu jest dobór preparatu o stężeniu odpowiednim 
do potrzeb danej osoby i kondycji skóry. Frost Peel I zapewnia 
łagodniejszy proces złuszczania, Frost Peel II daje efekt silniejszej 
chemabrazji. Pierwszy stopień przeznaczony jest dla skór wrażliwych, 
wymagających stymulacji i rewitalizacji z niewielką ilością blizn. 
Wskazany jest w sytuacji, kiedy skóra utraciła jędrność i elastycz-
ność. Drugi dedykowany jest skórze dojrzałej, łojotokowej, z prze-
barwieniami i objawami fotostarzenia oraz z głębokimi bliznami.

Zabieg z wykorzystaniem Frost Peel oprócz złuszczania naskórka, 
stymuluje skórę właściwą do zwiększonej syntezy kolagenu, ela-
styny i kwasu hialuronowego. W efekcie następuje przebudowa 
głębiej położonych struktur skóry, czyli m.in. lepsze usieciowanie 
włókien kolagenowych a także wzrost produkcji elastyny, kolagenu 
i glikozamin.

Peeling chemiczny za pomocą TCA nazywany jest peelingiem 
do zadań specjalnych. Działa szybciej niż pozostałe eksfolianty, 
dzięki czemu możliwa jest mniejsza ilość wykonywanych zabiegów 
w celu osiągnięcia oczekiwanego efektu. 

•	 Zabieg medyczny kwasem TCA  
kosztuje 250 zł

•	 Wykonywany jest tylko raz w miesiącu
•	 Do końca lutego SUPER OFERTA dla 

borykających się z trądzikiem, bliznami 
i przebarwieniami  tylko 180 zł  
(w pakiecie trzech zabiegów)

•	 Pozbądź się problemu w trzy miesiące!
•	 Zachęcamy do zakupu BONU  

UPOMINKOWEGO na zabiegi TCA 
dla bliskiej osoby. Podaruj bliskiej 
osobie zdrową skórę :)

Gerwazy obudził się rozdrażniony z po-
wodu nieprzespanej nocy. Postanowił 
z tego powodu zaczerpnąć trochę świe-
żego powietrza na porannym spacerze 
po lesie.
Ranek był bardzo przyjemny i ciepły. 
Rosa pokrywała buja trawę, a krople 
wody malowniczo układały się na pa-
jęczych sieciach. Dzik szedł zamyślony, 
w ogóle nie zwracając uwagi na piękny 
poranek. Nagle ni stąd ni zowąd zderzył 
się z czymś wielkim i włochatym.
- Uważaj jak chodzisz! – rzekł łoś Hora-
cy. A to ty Gerwazy.
- Przepraszam cię Horacy. Zamyśliłem 
się i nie zauważyłem cię – odparł dzik 
i dalej ruszył wolnym krokiem w głąb 
lasu.
Dawno nie odwiedziłem mojego przy-
jaciela Henryka – pomyślał Gerwazy 
i udał się w kierunku lisiej nory. 
Dotarłszy na miejsce okazało się, że 
nikogo nie ma w domu. Zasmuciło to 
jeszcze bardziej Gerwazego, który miał 
nadzieję na wesołą pogaduszkę z przy-
jacielem.
Chodząc bez celu, dzik w końcu dotarł 
nad brzeg rzeki. Usiadł i zasępił się.
- Cześć Gerwazy! – odezwał się jakiś 
głos niespodziewanie.
- Witaj Stefan! – przywitał się dzik.
- Czemu jesteś taki smutny? Czy coś się 
stało? – zapytał zimorodek.
- Wszystko w porządku. Po prostu cza-
sem dopada mnie taki nastrój i czekam 
aż minie – odpowiedział wymijająco 
Gerwazy.
- Nie przejmuj się! Jutro też jest dzień. 

Cześć! – rzekł Stefan i odleciał w kie-
runku zakola rzeki.
Było już po południu, gdy postano-
wił wrócić do domu. Po kilku godzi-
nach wędrówki jego oczom ukazał się 
niezwykły widok. Ogromna polana 
przystrojona była tysiącami kwiatów, 
a między drzewami wisiał duży napis 
„Wszystkiego Najlepszego Gerwazy!”. 
Na środku łąki stali wszyscy jego przy-
jaciele i rodzina.
- Wszystkiego Najlepszego z okazji uro-
dzin! – krzyknęli chóralnie goście gdy 
tylko Gerwazy wszedł na polanę.
Wśród gości znaleźli się między inny-
mi: leśniczy Piotr Stańko, łoś Horacy 
z żoną Klementyną, dzięcioł Eustachy, 
zimorodek Stefan, zając Tymek, żuraw 
Edgar oraz żona Gerwazego – Klotyl-
da – wraz z dziećmi: Balbiną, Marcelim 
i Rudolfem.
- Dziękuje wam wszystkim za przyby-
cie – mówił ze wzruszeniem dzik. Je-
stem bardzo zaskoczony, że tak licznie 
postanowiliście przybyć, by uczcić moje 
urodziny.
Rozległy się brawa, a następnie goście 
zaczęli obdarowywać prezentami sole-
nizanta. Wśród wielu podarków znala-
zły się między innymi orzechy i żołędzie 
od wiewiórki Baśki, wielki kosz owoców 
leśnych od Horacego oraz zielony szalik 
na zimę od Piotra. Jeszcze przez pół 
godziny wręczano wspaniałe prezenty, 
a gdy skończyła się ta część przyjęcia 
urodzinowego, zaproszono wszystkich 
do stołu na poczęstunek.
- Ale zrobiliście mi niespodziankę! – 
rzekł Gerwazy do żony.

- Cieszę się, że Ci się podoba. Celowo 
wszyscy milczeli, żebyś nic nie przewi-
dywał – odparła Klotylda.
- Jak wam się udało tak wszystkich ze-
brać? – spytał dzik.
- Całą imprezę przygotowali Piotr wraz 
ze Stefanem i Horacym. Zaprosili gości, 
przygotowali polanę.
- Przecież ich dziś spotkałem – dopyty-
wał się Gerwazy.
- Opowiadali mi o tym. Prawie przy-
łapałeś ich na przygotowaniu niespo-
dzianki. Na szczęście udało im się 
ciebie zmylić – rzekła z dumą w głosie 
Klotylda.
- Aha! – odparł zdumiony dzik.
Zwierzęta bawiły się wesoło. Stoły ugi-
nały się od przeróżnych smakołyków. 
Zbliżał się wieczór, a tym samym zbli-
żał się najważniejszy moment całej uro-
czystości. Tort!  
Na środek polany Piotr wraz ze straża-
kiem Ryszardem wnieśli ogromny tort 
przystrojony orzechami i oczywiście 
płonącymi świeczkami.
- Zdmuchnij świeczki i pomyśl życzenie 
– rzekł leśniczy.
Gerwazy nie zastanawiając się długo, 
nadął się i jednym dmuchnięciem zgasił 
wszystkie świeczki na cieście. Rozległy 
się ponownie brawa, a potem przystą-
piono do krojenia tortu i rozdawania go 
gościom.
Zabawa trwała jeszcze długo. Docho-
dziła północ i z tej okazji przygotowano 
jeszcze jedną niespodziankę.
- Gerwazy! Mamy dla ciebie jeszcze 
jedną niespodziankę – rzekł strażak.

- To jeszcze nie wszystko? – zdziwił się 
dzik.
- Nie nie mój drogi. Zaraz zobaczysz, 
co dla ciebie przygotowaliśmy – odparł 
Ryszard i w tym momencie noc rozświe-
tliło setki fajerwerków, które przygoto-
wali strażacy wraz z leśniczym Piotrem. 
Niebo rozbłysło wszystkimi barwami. 
Od zielonej aż na złotej kończąc. Za-
chwytom nie było końca. Wszystkim 
się bardzo pokaz podobał, a najbardziej 
najmłodszym mieszkańcom lasu oczy-
wiście. Balbina wraz z braćmi nie mogła 
oderwać oczu od wspaniałości jakie wi-
działa na niebie.
Zabawa trwała do późnej nocy. Na za-
kończenie Gerwazy podziękował go-
ściom za tak wspaniałą niespodziankę.
- Dziękuję wam moi drodzy za przy-
bycie! – mówił dzik. Jestem niezmier-
nie wzruszony, że zechcieliście spędzić 
ten dzień wraz ze mną. Dziękuję wam 
za wspaniałe prezenty i za ten pokaz 
sztucznych ogni. Mam nadzieję, że za 
rok również spotkamy się w tak licznym 
gronie.
- Brawo! Niech żyje Gerwazy! Sto lat! 
Sto lat! – odparli goście chóralnie.
Noc już była późna, gdy ostatni goście 
opuścili polanę. To był niezwykły dzień 
dla mieszkańców lasu, a przede wszyst-
kim dla Gerwazego. Wszyscy udali się 
na zasłużony odpoczynek po dniu peł-
nym wrażeń. Śpijcie dobrze, przyjaciele.

ciąg dalszy nastąpi
 v Przemysław Reinfus 

Stowarzyszenie   
„Szansa Białej Przemszy”

PRZYRODA DLA NAJMŁODSZYCH

„PRZYGODY DZIKA GERWAZEGO…  CZYLI O CZYM SZUMIĄ LASY W KRAINIE BIAŁEJ PRZEMSZY”

Była ciemna, bezksiężycowa noc. Las w Krainie Białej Przemszy pogrążony był w głębokim śnie. Wszyscy 
mieszkańcy lasu słodko spali. Wszyscy? Prawie wszyscy. Jedyną istotą, która nie mogła zasnąć był dzik Ger-
wazy. Przez całą noc nie mógł zmrużyć oka, a przyczyną tego stanu rzeczy były zbliżające się jego urodzi-
ny. Które? Trudno powiedzieć. Dziki w sprawach swojego wieku są bardzo tajemnicze i nie chcą zdradzać 
szczegółów odnośnie tego ile mają lat. Jedyne co można powiedzieć to to, że Gerwazy nie był ani stary, ani 
młody, choć na ogonie można było już odnaleźć pierwsze siwe włosy.

CZ. 5 „URODZINY”

Dotychczas ukazały się samodzielne zbiory 
wierszy Mikulskiego: „Ikar” (1995), „Dotyka-
nie nieba” (1997), „Opadanie czasu” (2000), 
„Krajobrazy ciszy” (2002), „Dotyk Twojej miło-
ści” (2008), „Kielich jesieni” (2008), „Nadzieja 
i czas” (2010), „Brzegi wieczności” (2011), „Po-
etyckie dzwony. Wiersze wybrane z lat 1992 
– 2015 (2015). W. J. Mikulski jest też współ-
autorem wielu antologii poezji, m.in. Antologia 
„Contemporary Writers of Poland” (Nowy Jork 
2005; tłum. Danuty Mieczkowskiej na j. angiel-
ski). Wiersze tego poety można spotkać w ponad dwustu portalach interne-
towych, w tym na jego stronie domowej:  www.wjmikulski.prv.pl. Twórczość 
Mikulskiego była prezentowana także na antenach ogólnopolskich i lokal-
nych stacji radiowych. W. J. Mikulski otrzymał wiele prestiżowych nagród 
i odznaczeń, w tym Srebrny Krzyż Zasługi od Prezydenta RP.
Poezja tego Autora trafia prosto w serce, a to chyba najlepsza rekomendacja...
Polecamy więc i zachęcamy do refleksji, która w tym zagonionym świecie jest 
nam wszystkim bardzo potrzebna...

z cyklu „Uroda światła” 
                    *
            *             *         
cierpienie	to	powódź	słów
pomylonych	spotkań
gruz
rany	od	szkieł	materialnych
bóstw
wyrzucone	jak	śmieci	godziny
i dni

z cyklu  
„W ramionach nieba”

               *
         *        *
ciągle	się	pytamy
gdzie	jest	miłość
spychani	coraz	bardziej
na	granice	ciszy

jak	żółwie	schowani	w sobie
przed	razami	świata
nie	widzimy	brata
choć	widzimy	brata	…

z cyklu „Wodospady pamięci”
             *
         *        *
splątane	są	gałęzie	naszej	pamięci
na	jej	rozłożystych	konarach
wiszą	owoce	uśmiechy	i smutki
powroty i odejścia

splątane	są	pamięci	naszej	grona
jak	włosy	wierzb	płaczących	
a	na	niebie	ostre	szkła	gwiazd
a	na	ziemi	rozbite	puchary	rozcza-
rowań

splątany	jest	czas	życia
z czasem	śmierci	gdzie	bezdomni
i głodni	niosą	trumny	obojętności
a	z	oczu	spływają	im	łzy	...

KĄCIK POETYCKI
WIERSZE WIESŁAWA JANUSZA MIKULSKIEGO
Poczynając od niniejszego numeru, na łamach „Gwarka” uka-
zywać się będą wiersze Wiesława Janusza Mikulskiego, poety, 
którego dorobek publikowany był dotychczas w kilkuset wy-
dawnictwach w Polsce i na świecie, członka Związku Literatów 
Polskich, filologa polskiego, teologa i bibliotekoznawcy, dokto-
ranta UW z zakresu literaturoznawstwa, publicysty.
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KĄCIK KULINARNY

Dlaczego? Dlatego, że posia-
dając mikser z hakiem do wy-
rabiania chleba przygotowałam 
ciasto w ciągu kilku minut. Po-
tem tylko wałkowanie, smaże-
nie na patelni i chlup tortilla na 
talerzu wylądowała. ( Ja użyłam 
mąki mieszanej, ale jeśli wolisz 
samą pszenną – użyj tylko ta-
kiej :), pamiętaj tylko żeby użyć 
wtedy 1 szklankę wody).
Tortilla - jak ją zrobić? 
•	 2	szklanki	mąki	pszennej	
•	 1	szklanka	mąki	pszennej	
razowej

•	 1,5	łyżeczki	proszku	 
do	pieczenia

•	 1/3	szklanki	oleju	 
roślinnego

•	 1,5	szklanki	wody	ciepłej
•	 1	łyżeczka	soli

Do misy miksera wsypujemy 
mąkę, sól i proszek do piecze-
nia, dokładnie mieszamy, do-
dajemy olej + ciepłą wodę (na 
początek szklankę ) i mieszamy 
za pomocą miksera, jeśli ciasto 
nie chce się łączyć po kilku mi-
nutach mieszania dolej troszkę 
wody. Wodę dolewamy powoli 
i po części ponieważ ciasto po-
winno być zwarte a nie płynne, 
a ilość wody zależy od mąki.
Mieszamy wszystko do uzy-
skania jednolitej konsystencji 

ciasta, potem wyciągamy je 
z misy miksera, zagniatamy 
dwa – trzy razy, formujemy 
kulkę i odstawiamy do misy 
i przykrywamy folią na jakieś 
10-15 minut.
Po tym czasie, rozgrzewamy 
patelnię.
Ciasto dzielimy na małe kul-
ki (ja mam patelnię 23 cm, 
więc moje kulki były wielko-
ści dużego orzecha włoskiego) 
i te kulki rozwałkowujemy na 

cienkie placki i je kładziemy 
na patelni (suchej – nie doda-
jemy żadnego oleju) i smażymy 
przez 1 minutę. Ciasto w mię-
dzyczasie zacznie mieć bąbel-
ki, patrz jak się smaży – fajny 
widok, po chwili przekładamy 
na drugą stronę i znowu sma-
żymy przez 1 minutę maks, 
zdejmujemy i gotowe :) 
Prawda, że proste? 
U nas teraz będą tylko domo-
we tortille :) 

Jak zrobić tortillę, to pytanie szczerze mówiąc chodziło za mną od dawna, bo 
przyznam się że do dzisiaj kupowaliśmy tortille, ale już nigdy więcej, obiecuję! 
A poza tym, o ile zdrowiej i taniej? WOW!

Było pięknie, kolorowo i bardzo świątecznie (mimo że bezśnieżnie). Miejmy nadzieję, że spotkamy się za rok :). 

TORTILLA - JAK JĄ ZROBIĆ. PROSTY PRZEPIS

KRZESZOWICKI „ŚWIĄTECZNY JARMARK TRADYCJI I RĘKODZIEŁA”  
19-20 GRUDNIA 2015 - FOTOGRAFICZNE WSPOMNIENIE

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

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

Niepotrzebne płyty, kasety czy 
szpule zalegają w  szufladach i na 
półkach? A może na strychu ku-
rzem obrasta gramofon po dziad-
kach? Są tacy, którzy chętnie je 
kupią lub wymienią na inne. Na 
muzycznej giełdzie Vinyl Swap 
można będzie odświeżyć kolekcję 
płyt, wymienić, kupić lub sprzedać 
winyle, cd, kasety, stare muzyczne 
odtwarzacze czy mnóstwo innych, 
związanych z  muzycznym hobby, 
sprzętów. 
- W pobliżu Strefy Relaksu pojawią 
się stoiska, na których uczestnicy 
giełdy będą mieli możliwość wy-
stawienia swoich kolekcji. Każdy 
może przyjść, wymienić, sprzedać 
czy kupić płytę, książkę, kasetę. 
Nie pobieramy żadnych opłat, wy-
stawienie jest bezpłatne! – mówi 
Aleksandra Rzońca, dyrektor Ga-
lerii Bronowice. Na uczestników 
Vinyl Swap czeka również opcja 
sprawdzenia stanu technicznego 
płyt - sprzęt niezbędny do odsłu-
chu zapewni salon Saturn. Zapra-
szamy wszystkich, którzy pasjonują 
się kulturą winylową i w ogóle mu-
zyką – dodaje.
Na lutowe wydarzenie organizato-
rzy szczególnie serdecznie zapra-
szają rodziców z dziećmi - trzeciej 
giełdzie w Galerii Bronowice to-
warzyszyć będzie bowiem dyskote-

ka dla dzieci przy dźwiękach z … 
winylowych płyt! - Chcemy pro-
mować kulturę winylową również 
wśród najmłodszych, a przy okazji 
pokazać, na czym muzyki słuchali 
rodzice i dziadkowie. Planujemy co 
najmniej cztery bloki muzyczne dla 
najmłodszych – zapowiada Alek-
sandra Rzońca. Uzupełnieniem 
atrakcji dla dzieci będzie malowanie 
twarzy, zabawy z balonikami, szar-
fami, hula-hop. 
Udział w giełdzie zapowiedziało 
kilkudziesięciu profesjonalnych 
wystawców, którzy przywiozą kil-
kanaście tysięcy płyt. Będą winylo-
maniacy z całej Polski oraz z Czech. 
- Przyjedzie m.in. Tomasz Ol-
szewski, który prowadził sklep 
muzyczny w Wielkiej Brytanii, 
a kilka miesięcy temu wrócił do 
Polski. W środowisku muzycznym 
funkcjonuje jako Pan Winyl. Będą 
oczywiście najważniejsi wystaw-
cy z Krakowa. Dzięki imprezie 
Vinyl Swap w Galerii Bronowice 
krakowskie środowisko winylowe 
wyraźnie ożywiło się, a sama giełda 
przyciąga mnóstwo osób – mówią 
Adrian Karpeta i Piotr Bukartyk 
z Non Stop Music, organizacji, któ-
ra razem z Galerią Bronowice przy-
gotowuje Vinyl Swap.
Trzeci krakowski Vinyl Swap, któ-

rego organizatorem jest Galeria Bro-
nowice i Non Stop Music, potrwa 8 
godzin. W tym czasie każdy chętny 
będzie mógł nie tylko zaprezentować 
swoją płytotekę, ale i wymienić się 
z innymi uczestnikami kolekcjoner-
skimi zdobyczami. Udział w giełdzie 
jest bezpłatny. Organizatorzy gwa-
rantują również darmowe miejsce do 
wystawienia płyt.

Serdecznie	zapraszamy 
	–	wstęp	wolny!	 

VINYL SWAP 
	–	07.02.2016,	godz.	12-20.00

więcej	informacji	na:	 
www.galeriabronowice.pl.	

Krakowski Vinyl Swap w Galerii  
Bronowice – to już trzecia edycja!
Wielkimi krokami zbliża się Vinyl Swap w Galerii Bronowice – trzecia edycja niezwykle 
popularnej giełdy płyt winylowych, kompaktowych, taśm magnetofonowych, gramo-
fonów i wszystkich innych urządzeń, służących do odtwarzania muzyki, także sprzętu 
vintage. Impreza wystartuje 7 lutego w samo południe. Bezpłatne, specjalnie przygoto-
wane stoiska czekać będą w godz. 12 – 20.00.
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„PerfectSlim” Doradztwo Dietetyczne

ZAPRASZAMY DO GABINETU DIETETYCZNEGO

ZADZWOŃ I JUŻ DZIŚ UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ!!!

Przygotuj szafę na mniejsze ubrania, 
My zajmiemy się resztą:
• Terapia nadwagi i otyłości
• Terapia niedowagi
• Żywienie w chorobach
• Żywienie dzieci i młodzieży
• Dieta podczas ciąży i karmienia
• Żywienie sportowców

• KRZESZOWICE, ul. Legionów Polskich 1, tel. 733 030 663
• KRAKÓW, ul. Vetulaniego 1A, tel. 664 281 587
• CHRZANÓW, ul. Głowackiego 17, tel. 530 372 111 

WALENTYNKI TUŻ, TUŻ!!! 

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.

Z okazji Walentynek ORIFLAME wzbogaciło swoją 
ofertę o 2 kultowe zapachy GIORDANI GOLD ORIGINAL 
dla niej i dla niego.
Obydwa zapachy zamknięte w eleganckich flakonach zdobio-
nych złotem. Inspiracją dla tych zapachów były łagodne 
wzgórza Toskani. Kompozycje oparte na najlepszych składni-
kach zostały stworzone by uzupełniać się nawzajem.
Woda perfumowana Giordani Gold dla niej to zapach 
kwiatowo - drzewny. Kreacja zapachowa dla kobiet, które 
kochają życie. Idealna dla tych, które potrafią okazywać 
uczucia i tworzyć z pasją, uwielbiają się śmiać i dzielić 
wspaniałe chwile z przyjaciółmi. Jeżeli cenisz znakomite rzemiosło, szlachetne 
produkty i elegancję, z pewnością GG Original są zapachem, który pokochasz.
Woda toaletowa Giordani Gold Man to kultowy zapach, idealny dla charyzmatycznego 
mężczyzny, który potrafi docenić wyrafinowane drobiazgi. Kompozycja rozświetlona 
bergamotką, ze szczyptą pieprzu i wysublimowaną, drzewną nutą wetiweru.

Tylko z okazji ŚWIĘTA ZAKOCHANYCH zmawiając 2 zapachy
- rabat 10 % - ZAPRASZAMY !!! 

Większość to były przedstawie-
nia jasełkowe wraz z wspólnym 
kolędowaniem, życzeniami dla 
babć i dziadków oraz samodziel-
nie wykonanymi prezentami. 
Rodzice przygotowali poczęstu-
nek i bardzo aktywnie włączyli 
się w uroczystości. Brali także 
udział w przedstawieniach. 
Wyjątkowym wydarzeniem 
była prezentacja artystyczna 
w wykonaniu rodziców z grupy 
maluszków - Misiaków, którzy 
z wielkim talentem i humorem, 
poprzebierani w stroje królo-
wej śniegu, anielic i reniferów 
odtańczyli taniec zimowy przy 
znanej i zabawnej piosence. Bra-
wom nie było końca. 
Babcie i dziadkowie mieli moż-
liwość także zatańczyć wspólnie 
z wnukami. Zarówno dzieci, jak 

i rodzice stanęli na wysokości 
zadania. Przedszkolaki uczą się 
także poprzez takie uroczysto-
ści szacunku i wdzięczności dla 
swoich dziadków i osób star-
szych. To ważny element wy-
chowania.

RODZICE I DZIECI DLA BABĆ I DZIADKÓW - 
UROCZYSTOŚĆ W TENCZYŃSKIM PRZEDSZKOLU 
W Przedszkolu Samorządowym w Tenczynku i w Zalasiu odbyły się uroczy-
stości na dzień Babci i dziadka. Dzieci z wszystkich grup w przepięknych stro-
jach zaprezentowały programy artystyczne i wzruszające życzenia. 

SPRZEDAŻ CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH

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

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

klientów.

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

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

tel. 512 447 343; tel./fax (32) 646 77 5832-300 Olkusz, ul. Przemysłowa 14
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Zgodnie z ww. przepisem zwalnia 
się od opłat abonamentowych oso-
by, które ukończyły 60 lat oraz mają 
ustalone prawo do emerytury, której 
wysokość nie przekracza miesięcznie 
kwoty 50% przeciętnego miesięczne-
go wynagrodzenia. Chodzi tu o wy-
nagrodzenie w gospodarce narodowej 
w  roku poprzedzającym, ogłaszane 
przez Prezesa GUS. Przeciętne wy-
nagrodzenie w  2014  roku wynosiło 
3.783,46  zł (Komunikat Prezesa 
GUS z dnia 10 lutego 2015 r. w spra-
wie przeciętnego wynagrodzenia 
w  gospodarce narodowej w  2015  r., 
Monitor Polski poz.  179). Tak więc 
w przypadku, gdy emerytura abonen-
ta nie będzie przekraczać połowy tej 
kwoty, tj. 1.891,73 zł, będzie on mógł 
skorzystać z powyższego zwolnienia. 
Zwolnienie z opłaty abonamentowej 
przysługuje ponadto osobom  , co do 
których orzeczono o zaliczeniu do 
I grupy inwalidów lub   całkowitej 
niezdolności do pracy, na podsta-
wie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. 
o emeryturach i rentach z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. 
z 2013 r. poz. 1440, z późn. zm.), lub 
znacznym stopniu niepełnospraw-
ności, na podstawie ustawy z dnia 27 
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawo-
dowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych (Dz. U. 
z 2011 Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), 
lub trwałej lub okresowej całkowitej 
niezdolności do pracy w gospodar-
stwie rolnym, na podstawie ustawy 
z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpie-
czeniu społecznym rolników (Dz. U. 
z 2013 r. poz. 1403, z późn. zm.).
Zwolnienie przysługuje także oso-
bom, które ukończyły 75 lat, oso-

bom, które otrzymują świadczenie 
pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek 
opiekuńczy z właściwego organu re-
alizującego zadania w zakresie świad-
czeń rodzinnych jako zadanie zlecone 
z zakresu administracji rządowej lub 
rentę socjalną z Zakładu Ubezpie-
czeń Społecznych lub innego orga-
nu emerytalno-rentowego, osobom 
niesłyszącym, u których stwierdzono 
całkowitą głuchotę lub obustronne 
upośledzenie słuchu (mierzone na 
częstotliwości 2000 Hz o natężeniu 
od 80 dB), jak również osobom niewi-
domym, których ostrość wzroku nie 
przekracza 15%.
Powyższe zwolnienie przysługuje 
również osobom, które mają prawo do 
korzystania ze świadczeń pieniężnych 
z tytułu ustawy z dnia 12 marca 2004 
r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 
r. poz. 182, z późn. zm.), osobom speł-
niającym kryteria dochodowe, okre-
ślone w ustawie z dnia 28 listopada 
2003 r. o świadczeniach rodzinnych 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1456, z późn. 
zm.), osobom bezrobotnych, o któ-
rych mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy 
z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pra-
cy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z późn. 
zm.), osobom posiadającym prawo 
do zasiłku przedemerytalnego, okre-
ślonego w ustawie z dnia 20 kwiet-
nia 2004 r. o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy, osobom 
posiadającym prawo do świadcze-
nia przedemerytalnego, określonego 
w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. 
o świadczeniach przedemerytalnych 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 170 oraz z 2014 
r. poz. 598) oraz osobom które otrzy-
mują zasiłek dla opiekuna określony 

w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. 
o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla 
opiekunów (Dz. U. poz. 567).
Zwolnienie z opłat abonamentowych 
zgodnie z art. 4 ust. 3 ww. usta-
wy przysługuje od pierwszego dnia 
miesiąca następującego po miesiącu, 
w którym złożono w placówce poczto-
wej operatora wyznaczonego oświad-
czenie o  spełnianiu warunków do 
korzystania z  tych zwolnień i przed-
stawiono dokumenty potwierdzające 
uprawnienie do tych zwolnień.
W przypadku osób, które ukończyły 
75 lat zwolnienie to przysługuje od 
pierwszego dnia miesiąca następu-
jącego po miesiącu, w którym osoba 
ukończyła 75 lat.
Osoby uprawnione do zwolnienia od 
opłat abonamentowych, by uzyskać 
to zwolnienie zobowiązane są do 
przedstawienia w urzędzie pocz-
towym dokumentów potwierdza-
jących uprawnienie do zwolnienia 
oraz stosowne oświadczenie.
Warto również dodać, że osoby, które 
uiściły opłaty z góry za cały rok, a któ-
re nabędą prawo do zwolnienia, otrzy-
mają zwrot części opłaty za okres, gdy 
była już ona nienależna. 
Należy pamiętać, że osoby korzystające 
ze zwolnień od opłat abonamentowych 
z wyjątkiem osób, które ukończyły 75 
lat, obowiązane są zgłosić placówce 
pocztowej operatora wyznaczonego, 
zmiany stanu prawnego lub faktycz-
nego, które mają wpływ na uzyskane 
zwolnienia, w terminie 30 dni od dnia, 
w którym taka zmiana nastąpiła.

 v Rafał Czeladzki
email: RCzeladzki@gmail.com

PORADY PRAWNE 

ZWOLNIENIE Z OPŁATY ABONAMENTOWEJ
Kwestia zwolnienia z opłaty abonamentowej uregulowa-
na została w art. 4 ustawy o opłatach abonamentowych 
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1204 z późn. zm.). 

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

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

MOŻLIWOŚĆ DOWOZU WŁASNYM TRANSPORTEM
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WSZYSTKO Z DREWNA"U GÓRALA"

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

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

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
OGROMNY WYBÓR I NISKIE CENY!

NOWOŚĆ!• Płyty OSB• Płyty stolarskie• Sklejka

Dzieło to było ostatni raz 
widziane w 1915 r. podczas 
wystawy malarstwa pol-
skiego w Wiedniu. Później 
prawdopodobnie było prze-
chowywane przez krewnych 
żony profesora. 
Sportretowany przez Ma-
tejkę Karol Gilewski żył 
w latach 1832 – 1871. Prze-
prowadzał w Krakowie pio-
nierskie operacje. W 1865r. 
objął Krakowską Klinikę 
Chorób Wewnętrznych, 
a w 1870r. został dzieka-
nem Wydziału Lekarskiego 
oraz dyrektorem Zakładów 
Klinicznych Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Przyjaźnił 
się z Matejką i był jego oku-
listą. Po śmierci lekarza ma-
larz sporządził jego portret 
na prośbę Emilii Gilewskiej 
– żony profesora.
Kopie portretu prof. Gilew-
skiego wiszą w Collegium 
Novum i Collegium Me-
dicum UJ. Kiedy oryginał 
pojawił się w wiedeńskim 
domu aukcyjnym „Doro-
theum”  władze UJ  miały 
nadzieje, że obraz może 
trafi do nich. Niestety, Uni-
wersytet nie stać było na 
taki wydatek. Ministerstwo 
Kultury odmówiło wsparcia 
finansowego i nie przestąpi-

ło do aukcji. Prof. 
Aleksander Skot-
nicki, kierownik 
Katedry i Kliniki 
Hematologii Col-
legium Medicum 
UJ wziął sprawę 
w swoje ręce i zor-
ganizował „pospo-
lite ruszenie” 
wśród krakowskich 
pr z ed s i ę b iorców 
i biznesmanów, 
którzy mogliby 
wylicytować obraz. 
Ostatecznie por-
tret sprzedano 
22 października 
2015r.  za sumę 280 
tyś. euro. Nabywca 
jest nie znany, ale 
można podejrzewać, że po-
chodzi z Polski, gdyż Matej-
ko jest najbardziej ceniony 
właśnie przez Polaków. Jego 
prace to nasze dziedzictwo 
narodowe. Szczęśliwie, 
nowy właściciel przekazał 
obraz w bezterminowy de-
pozyt Muzeum Narodowe-
mu i po konserwacji będzie 
można go oglądać w Domu 
Matejki.
Finał wydaje się więc po-
myślny. Nasuwa się jednak 
pytanie czy państwo nie 
powinno się bardziej anga-

żować w odzyskiwanie tak 
cennych „relikwii” naszej 
kultury?  Sztuka polska jest 
cząstką naszego dziedzic-
twa, a to z kolei  kształtuje 
naszą tożsamość narodową.  
Dobrze, że istnieją jeszcze 
osoby, które poszukują zagi-
nionych dzieł, szukają spon-
sorów oraz które same, nie 
wahają się zakupić dzieło 
sztuki i pozwolić aby służy-
ło kolejnym pokoleniom. 

 v Ewa Wołoszyn
ewart.woloszyn@gmail.com

MATEJKO ODNALEZIONY!  
- ILE WARTE JEST DZIEDZICTWO NARODOWE?
W ostatnich dniach podano do wiadomości publicznej, że do 
Krakowa powrócił zaginiony przez wiele lat obraz pędzla Jana 
Matejki, przedstawiający wybitnego krakowskiego chirurga 
profesora Karola Gilewskiego.
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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	w	Tenczynku.	100	m	kw.	plus	garaż.,	działka	7a.	Cena:	350	tys.	PLN.
2.	 Dom		w	Tenczynku		60	m	kw.,	działka	7	a	plus	ok.	2	a	udziału	w	drodze.  

Cena:	285	tys.	PLN. 

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

4.	 Komfortowe	mieszkanie	dwupokojowe	o	pow.	55	m	kw.	w	Krzeszowicach.	 
Cena:	290	tys.	PLN. 

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

6.	 Dom	do	remontu	(można	zamieszkać),	w	Jerzmanowicach	pow.	80-90	m	kw.	plus	
budynek	gospodarczy,	działka	5	a.	Nowa	cena:	145	tys.	PLN. 

7.	 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. 

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

9.	 Komfortowe	mieszkanie	o	pow.	55	m	kw	w	Krzeszowicach.	Cena:	290	tys.	PLN 

10.	 Kamienica	w	centrum	Olkusza.	Na	dole	dwa	lokale	użytkowe,	na	górze	–	powierzch-
nia	mieszkalna.	Cena:	660	tys.	PLN. 

DZIAŁKI NA SPRZEDAŻ
11.	 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.

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

13.	 Działka	budowlana	26	a	w	Krzeszowicach.	Cena:	210	tys.	PLN.
14.	 Działka	budowlana	48	a	w	Krzeszowicach	48	a.	Cena:	230	tys.	PLN.
15.	 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.

16.	 Działka	budowlano-usługowa	o	pow.	67,4	a	w	centrum	Krzeszowic.	Cena:	945	tys.	PLN.
17.	 Działka	budowlano-usługowa	o	pow.	85,6	a	w	centrum	Krzeszowic.	Cena:	1,19	mln	PLN.
18.	 Działka	budowlano-usługowa	o	pow.	81,6	a	w	centrum	Krzeszowic.	Cena:	1,13	mln	PLN. 

19.	 Widokowa	działka	budowlana	10,6	a	w	Siedlcu	k/Krzeszowic.	Cena:	106	tys.	PLN.
20.	 Widokowa	działka	budowlana	12	a	w	Siedlcu	k/Krzeszowic.	Cena:	120	tys.	PLN.
21.	 Widokowa	działka	budowlana	11,2	a	w	Siedlcu	k/Krzeszowic.	Cena:	97	tys.	PLN.
22.	 Widokowa	działka		budowlana	11,5	a	w	Siedlcu	k/Krzeszowic.	Cena:	122	tys.	PLN.
23.	 Widokowa	działka	budowlana	10	a	w	Siedlcu	k/Krzeszowic.	Cena:	85	tys.	PLN.
24.	 Widokowa	działka	budowlana	23,7	a	w	Siedlcu	k/Krzeszowic.	Cena:	250	tys.	PLN. 

25.	 Działka	budowlana	8	a	w	Tenczynku.	Cena:	93	tys.	PLN.
26.	 Działka	budowlana	25	a	w	Tenczynku.	Dobra	cena:	169	tys.	PLN. 

27.	 Działka	budowlana	15,8	a	w	Sance	pod	zabudowę	jedno	lub	wielorodzinną.	W	
okolicy	działki	znajduje	się	las	(300m).	Cena:	169	tys.	PLN. 

28.	 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. 

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

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

31.	 Działka	budowlana	10	a	w	Woli	Filipowskiej	gm.	Krzeszowice.	Umowa	na	
wyłączność.	Cena:	84	tys.	PLN.

32.	 Pięknie	położone	działki	budowlane	po	7	a	każda	plus	udział	w	drodze	w	Balicach.	
Działki	są	na	etapie	podziału	oraz	podłączania	mediów.	 
Cena:	149	tys.	PLN	(podana	cena	dotyczy	jednej	działki). 

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

34.	 Widokowa	działka	budowlana	19	a	w	Szczyglicach	(jest	możliwość	wydzielenia	
mniejszej	działki).	Cena:	342	tys.	PLN.

35.	 Widokowa	działka	budowlana	10	a	w	Zelkowie.	Cena:	193	tys.	PLN.
36.	 Działka	budowlana		10	a	w	Burowie,	3	km	od	Zabierzowie,	2	km	od	Balic.	 

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

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

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

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

45.	 Widokowa	działka	budowlana	ok.	10	a	w	Pękowicach	(gm.	Zielonki).	 
Nowa	cena:	120	tys.	PLN. 

46.	 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.	 

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

48.	 Widokowa	działka	budowlana	19	a	w	Mnikowie.	Cena:	190	tys.	PLN.
49.	 Trzy	działki	budowlane,	po	10	a	każda,	położone	między	miejscowościami	Liszki	i	

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

50.	 Widokowa	działka	budowlana	23	a	w	Nieporazie	(gm.	Alwernia).	Cena:	88	tys.	PLN. 

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

52.	 Działka	rolna	widokowa	50-60	a	(do	uzgodnienia)	ze	skałą	lub	bez.	Położona	w	
pobliżu	Restauracji	Chochołowy	Dwór.	Cena:	105	tys.	PLN. 

53.	 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. 

54.	 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. 

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

.
DZIAŁKI KOMERCYJNE NA SPRZEDAŻ

56.	 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.

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

60.	 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).

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

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

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

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

65.	 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. 

66.	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 
67.	 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
68.	 Pokój	w	domu,	umeblowany.	Wspólna	łazienka	i	kuchnia	ze	starszą	Panią	-	sympatyczną	

osobą,	która	często	wyjeżdża.	Duża,	ogrodzona	działka,	garaż.	Możliwość	parkowania	
auta.	Nieopodal	stacja	PKP,	linia	Kraków	-	Chrzanów.	Cena:	600	PLN	z	mediami	i	
ogrzewaniem. 

69.	 Dom	ok	80	m	kw.	w	Filipowicach.	2	pokoje,	kuchnia,	łazienka,	można	również	korzystać	
z	tzw.	przyziemia	-	taka	sama	powierzchnia	(2	pokoje,	łazienka).	 
Dom	z	lat	50/60	tych,	ogrzewanie	węglowe,	centralne.	Cena:	800	PLN/m-c. 

70.	 Osobne	dwa	pokoje	z	mediami	i	ogrzewaniem	w	domu	w	Bolechowicach.	 
Cena:	600	PLN/m-c	-	jednoosobowy,	800	PLN/m-c	dwuosobowy. 

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

DLA PRACOWNIKÓW
72.	 Mieszkanie	3-pokojowe	w	domu	na	noclegi	pracownicze	dla	10	osób.	Jest	możliwość	

wynajęcia	dla	3,4,5	osób	-	jednego	lub	dwóch	pokoi.	Dwie	kuchnie,	dwie	łazienki.	Bardzo	
dobre	warunki	dla	pracowników.	Blisko	drogi	głównej.	Cena	z	mediami	i	ogrzewaniem.	
Kompletne	wyposażenie,	z	pościelami,	wyposażeniem	kuchni	itp.		Cena	360	PLN	/	m-c	
(dotyczy	opłaty	za	1	osobę	na	miesiąc). 

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

74.	 Dom	dla	pracowników	w	Kryspinowie,	200	m	kw.,	5	pokoi.	Cena	2000	PLN/m-c. 

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

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

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

 
LOKALE DO WYNAJĘCIA

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

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

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

Prosimy o zgłaszanie domów, części domów,  
pokoi do wynajęcia, oraz domów, mieszkań i działek na sprzedaż. 

tel.: 796 351 499

Siedziba biura: 
Krzeszowice, ul. Legionów Polskich 1  

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

tel.: 796 351 499

ZAPRASZAMY NA STRONĘ: 

www.gwarek-nieruchomosci.pl

DO WYNAJĘCIA

Dla pracowników:  
pokój 6-osobowy w Krzeszowicach 
Cena z mediami, ogrzewaniem w okresie zimo-
wym. Bardzo dobre warunki: dwie kuchnia, dwie 
łazienki, zmieniana pościel, wyposażenie kuchni, 
grill do dyspozycji. 

Cena: 2160 PLN/m-c

Działka budowlana  
25 a w Tenczynku.

Media: woda, kanalizacja, prąd w drodze przy 
działce, gaz na zabudowanej działce obok. Dojazd 
drogą asfaltową, gminną. Umowa na wyłączność. 

Cena: 169 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA

Dwa osobne pokoje  
w domu w Bolechowicach 

Cena:  
Pokój jednoosobowy: 600 PLN/m-c,  
pokój dwuosobowy: 800 PLN/m-c. 

DO WYNAJĘCIA DO SPRZEDANIA

Przepiękna i ostatnia w ciągu 
budowlanym działka budowlana  
28 a w Miękini gm. Krzeszowice. 

Ostatnia w ciągu budowlanym, więc od strony prze-
pięknych widoków na zalesione wzgórze, nikt się nie 
wybuduje. Media: woda, kanalizacja, prąd i gaz na 
zabudowanej działce obok. Dojazd drogą asfaltową, 
gminną, a ostatnie ok 50 m drogą szutrową. Atutem 
działki jest bliskość lasu i nietuzinkowe widoki.  

Cena: 154 tys. PLN. 

Pokój w domu w Woli Filipowskiej 
Umeblowany, wspólna łazienka i kuchnia ze starszą 
Panią - sympatyczną osobą, która często wyjeż-
dża. Duża, ogrodzona działka, garaż. Możliwość 
parkowania auta. Miejsce zaciszne, choć bardzo 
dobrze skomunikowane, nieopodal stacja PKP, 
linia Kraków - Chrzanów. W cenie zawarte są media 
oraz ogrzewanie w okresie grzewczym za miesiąc. 

Cena: 600 PLN.   

DO WYNAJĘCIA
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WYDARZENIA KULTURALNE, IMPREZY, SPOTKANIA

CHRZANÓW

Kino "Sztuka" w Chrzanowie zaprasza
„ALVIN I WIEWIÓRKI: WIELKA WYPRAWA”	PREMIERA	2D	[DUBBING	PL]

• 22.01-3.02 godz. 14.00, 16.00, 18.00 • 4.02 godz. 16.00, 18.00 •
reżyseria: Walt Becker; czas trwania:  86 min.; gatunek:  animacja/familijny/komedia; prod. USA, b/o

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

„GISELLE”
[RETRANSMISJA	SPEKTAKLU	BALETOWEGO	Z	MOSKIEWSKIEGO	TEATRU	BOLSZOJ]

• 29.01 godz. 20.00 •
czas trwania: 140 min.; gatunek: spektakl baletowy/retransmisja
Cena biletu: 30 zł (normalny), 25 zł (ulgowy), 20 zł (szkoły/grupy) 

„PITBULL. NOWE PORZĄDKI”
• 30.01-4.02 godz. 20.00 • 5.02 godz. 19.30 • 6.02-7.02 godz. 17.00 • 8.02-11.02  godz. 19.00 •

reżyseria: Patryk Vega; czas trwania: 133 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)

„MOJE CÓRKI KROWY”
• 5.02 godz. 17.30 • 6.02-7.02 godz. 20.00 • 8.02-11.02 godz. 17.00 •

reżyseria: Patryk Vega; czas trwania: 88 min.; gatunek: dramat/komedia; prod. Polska, 12 lat
Cena biletu: Poniedziałek - Czwartek: 13,00 zł. Piątek - Niedziela: norm. 15,00 zł, ulg. 13,00 zł.

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

TRZEBINIA

ZABIERZÓW KRZESZOWICE

Kino "Sokół" w Trzebini zaprasza

FERIE W KINIE: „ŚWIĘTY MIKOŁAJ DLA WSZYSTKICH”	–	DUBBING	PL
• 28.01 - 10:00,  15:00 • 29.01 - 12:00 • 30.01 - 15:00 •

czas trwania: 75min, animacja, Belgia. 
Bilety:  6zł - 2D.

FERIE W KINIE: „SAWA. MAŁY, WIELKI BOHATER”	–	DUBBING	PL
• 28.01 - 12:00 • 29.01 - 10:00, 15:00 • 31.01 - 15:00 •

czas trwania: 90 min, animacja, Rosja. 
Bilety: 6zł - 2D.

 „LISTY DO M. 2”	–	(WSZYSTKIE	BILETY	PO	10ZŁ)
• 29.01 - 18:00 • 30.01, 31.01 , 2.02, 3.02, 4.02- 17:00 •

czas trwania: 100min, komedia romantyczna, Polska

„PITBULL. NOWE PORZĄDKI” 
• 29.01, 09.02, 10.02, 11.02 - 20:00 • 30.01, 31.01 , 2.02, 3.02, 4.02- 19:30 

• 05.02 - 21:00 • 06.02, 07.02 - 17:00 •
czas trwania: 130min, sensacyjny, Polska. 
Bilety:  bilety: cały - 14 zł, ulgowy - 12 zł.

„MISIEK W NOWYM JORKU”	–	DUBBING	PL
• 09.02, 10.02, 11.02 - 16:00 • 30.01, 31.01 , 2.02, 3.02, 4.02- 19:30 •

• 05.02 - 17:00 • 06.02, 07.02 - 15:00 •
czas trwania: 90min, animowany, USA

Bilety: cały - 14 zł, ulgowy - 12zł.

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

KONKURS POETYCKI „O HERB GRODU MIASTA CHRZANOWA”
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie oraz Grupa Twórcza „Cumulus” w Chrzanowie 
zaprasza do udziału w  XXX JUBILEUSZOWYM OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE POETYCKIM „O HERB GRODU 
MIASTA CHRZANOWA”. Szczegóły: www.moksir.chrzanow.pl

ZABAWA TANECZNA POŁĄCZONA Z KARAOKE „POWRÓĆMY JAK ZA DAWNYCH LAT”
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie zaprasza 30 stycznia o godz. 18.00 do Starej 
Kotłowni na zabawę taneczną połączoną z karaoke „Powróćmy jak za dawnych lat”.
Bilety w cenie 10 zł. do nabycia w Informacji MOKSiR (32 623 30 86 wew. 53)

WALENTYNKOWY SPEKTAKL KOMEDIOWY „WSZYSTKO O KOBIETACH”
Teatr Ludowy w Krakowie zaprasza do Chrzanowa na walentynkowy spektakl komediowy „Wszystko 
o kobietach”. Miejsce: sala teatralna MOKSiR. Termin: 12 lutego 2016 r. godz. 19.00. Bilety w cenie 60 zł 
(parter), 50 zł (balkon) do nabycia w Informacji MOKSiR (32 6233086 wew. 53)

SPEKTAKL „SINGLE PO JAPOŃSKU”
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie zaprasza 22 lutego na spektakl „Single po 
japońsku”. Początek o godz. 19.00. Miejsce: sala teatralna MOKSiR. Cena biletu 65 zł (parter), 55 zł (balkon). 
Bilety dostępne w Informacji (MOKSiR Chrzanów) oraz na www.kupbilecik.pl

KONCERT WIEDEŃSKI
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie zaprasza 27 lutego 2016 o godzinie 18.00 (sala 
teatralna MOKSiR na  Koncert Wiedeński. Bilety w cenie 60 zł.dostępne: Informacja MOKSiR (32 6233086 
wew.53)oraz online: www.kupbilecik.pl, www.ebilet.pl, www.eventim.pl oraz w sieciach: Empik, Media 
Markt i Media Expert. 

KONKURS POETYCKI „O HERB GRODU MIASTA CHRZANOWA”
Trzebińskie Centrum Kultury informuje, że nabór na warsztaty „Młody filmowiec” został 
przedłużony.  Zgłoszenia przyjmowane są do 11 lutego 2016 r. Prowadzenie: Tomasz 
Jurkiewicz, Karol Mroziewski, Maciej Mroziewski.
Zajęcia będą odbywały się w dwóch grupach wiekowych: Gimnazjaliści i Szkoły Ponadgim-
nazjalne. Są adresowane do osób z powiatu chrzanowskiego oraz okolic. Potrwają od 
lutego do czerwca 2016 roku. Co dwa tygodnie. Stawiamy przede wszystkim na praktykę. 
W pierwszej części naszych spotkań młodzi w grupach będą pracować nad krótkimi formami 
dokumentalnymi. W drugiej części warsztatów młodzież nakręci własne sceny fabularne. 
Gwarantujemy otwartą i twórczą atmosferę oraz opiekę doświadczonych filmowców. Nie 
będziemy jednak tolerować lenistwaJ Warsztaty skierowane są do osób zainteresowanych 
filmem. Tych, którzy po prostu lubią dobre kino i chcą dowiedzieć się coś więcej o kuchni 
filmowej, jak i tych, którzy marzą o tym, aby z filmem związać swoją przyszłość: grać, pisać 
scenariusze, reżyserować. Udział w warsztatach jest całkowicie bezpłatny. Uwaga: Ilość 
miejsc ograniczona do maks. 12 osób w jednej grupie.
Warunkiem zgłoszenia jest wypełnienie krótkiej ankiety dostępnej na stronie www.tck.
trzebinia.pl i wysłanie jej na adres: it.trzebinia@msit.malopolska.pl najpóźniej do dnia 
11.02.2016 roku. 

    

Urząd Stanu Cywilnego w Zabierzowie
informuje, że organizuje uroczystość wręczenia medali 

za długoletnie pożycie małżeńskie 

 
 

dla tych par, które zawarły związek małżeński 
w roku 1965 i 1966  i  zamieszkują  

na terenie Gminy Zabierzów 

Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się  w tutejszym 
Urzędzie Stanu Cywilnego 

 pokój nr 07 na parterze, telefon 12 283 07 29 
w terminie do dnia 31 marca 2016 r. 

      Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 
Zabierzów, dnia 15.01.2016  r. 

LAT
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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

Zapraszamy do nowego
 Gabinetu rehabilitacji i fizykoterapii FizjoMedica 

mieszczącego się w Rudawie przy ulicy 
Antoniny Domańskiej 24

(budynek przychodni NZOZ "ZDROWIE").

Oferujemy Państwu zabiegi z zakresu 
fizykoterapii, kinezyterapii oraz masaże lecznicze. 

Kontakt pod numerami telefonu: 536 455 200, 536 455 208

TRWA ZBIÓRKA DARÓW NA RZECZ PODOPIECZNYCH  
FUNDACJI CZŁOWIEK DLA ZWIERZĄT
Potrzebne:
•	koce, legowiska, poduszki • 
•	karma • obroże, smycze • żwirek •
Dary	dla	zwierzaków	można	przekazać	 
w Przychodni Weterynaryjnej „Na Zielonej”  
Aleksandra	Ornacka-Lipik,	Bolechowice,	ul.	Zielona	17 
tel.	12	285	33	17
Jednocześnie zachęcamy szkoły, przedszkola, firmy 
i wszelkie instytucje do organizowania zbiórek na 
swoim terenie. Kontakt: 534 884 174.

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

FUNDACJA CZŁOWIEK DLA ZWIERZĄT  
POSZUKUJE DOMÓW DLA SWOICH PODOPIECZNYCH:

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

Nero... Można go ująć w dwóch słowach 
‚’dobry pies’’. Żadnych wad. Same zalety... 
Miły, przyjaźnie nastawiony do innych psów, 
bardzo opanowany, powściągliwy i robi wra-
żenie psa, który potrafi odnaleźć się w każ-
dej sytuacji. Wpatrzony w człowieka jak w 
obrazek i reagujący wielką radością na każdy 
nawet najmniejszy gest serdeczności. Nero 
jest młodym psem ok. 2,5 letnim, waży 25 kg, 
ma piękną, puszystą, szaroburą sierść. Psiak 
jest odpchlony, odrobaczony, zaszczepiony, 
wykastrowany i zaczipowany. Przebywa 
pod opieką Fundacji Człowiek Dla Zwierząt.

Tel. 783 553 197

Darcy... Kocham ludzi za wszystko i za nic, 
tak po prostu bez granic... Mam 2 lata, ważę 
ok. 25 kg. w głowie mnóstwo dziwnych 
pomysłów, za człowiekiem wejdę nawet 
po drabinie, na koty nie zwracam szcze-
gólnie uwagi, jestem pięknym i mądrym 
psem, nudzi mnie już przytuliskowe życie. 
Szukam domu!

Czekam pod numerem telefonu:  
783 553197.

Psiak jest pod opieką Fundacji Człowiek 
Dla Zwierząt. Jest odpchlony, odrobaczony, 
zaszczepiony, wykastrowany i zaczipowany.

Alma...Są psy przy których człowiek staje się 
lepszym... Jakim można być kiedy patrzą na 
ciebie oczy przepełnione taką miłością i poko-
rą jak właśnie oczy Almy... Po tym wszystkim 
co przeszła przez 7 lat przykuta łańcuchem 
do rozwalającej się budy, upokarzana, zno-
sząca cierpliwie rękoczyny swojego ‚’pana’’, 
nadal ufa... W dniu odbioru interwencyjnego 
obrzucona w pijackim amoku ‚’pana’’ spo-
rej wielkości kamieniami, nadal ufa ludziom 
bezgranicznie...To niebywałe skąd w niej tyle 
uległości i uczucia do człowieka, a tak została 
przecież skrzywdzona...Nie ma w niej strachu 
tylko spokój i opanowanie. Lgnie do ludzi, ale 
bez natarczywości, jakby delikatnie prosiła o 
dotyk i spojrzenie. Alma jest sporym psem ok. 
40 kg, ale cichym i wręcz niewidzialnym. Zale-
ży nam bardzo, by szybko znaleźć jej dobry 
dom aby mogła zacząć nadrabiać stracony 
czas w poczuciu miłości i bezpieczeństwa.
Suczka jest odpchlona, odrobaczona, zaszcze-
piona na choroby zakaźne i wściekliznę, 
wysterylizowana i zaczipowana. Warunkiem 
adopcji jest podpisanie umowy adopcyjnej.

Kontakt: 783 553 197

NERO DARCY
ALMA

Zapraszamy na XI Mistrzostwa Gminy Wielka Wieś  
w narciarstwie alpejskim

20 lutego 2016 r. na stoku Ośrodka Narciarskiego w Kluszkowcach odbędą się  
XI Otwarte Indywidualne Mistrzostwa Gminy Wielka Wieś  

w Narciarstwie Alpejskim o Puchar Wójta Gminy Wielka Wieś.

W zawodach mogą wziąć udział dzieci i młodzież  
oraz osoby dorosłe zamieszkałe lub związane z gminą Wielka Wieś.

Zgłoszenia imienne (z podaniem rocznika/klasy, nr pesel oraz adresu zamieszkania i nr telefonu)  
przyjmowane będą  mailowo na adres: spbeka@poczta.fm lub telefonicznie: 12 419-10-16  

od 1 lutego 2016 r.  do 15 lutego 2016 r.

Serdecznie zapraszamy!
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WWW.OGRODZENIAKIECA.PLWWW.OGRODZENIAKIECA.PL

PPHU SIAT-METAL
TRZYCIĄŻ 109 ogrodzeniakieca@gmail.com

coli888@op.pl    

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

tel. 790 792 490
      506 378 033

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

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

Trzyciąż 109
(Magazyn Podchybie 16)

Trzyciąż 109
(Magazyn Podchybie 16)

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

Zapraszamy do naszych punktów handlowychZapraszamy do naszych punktów handlowych

SIAT-METAL   DARIUSZ KIECA
PRODUKCJA, SPRZEDAŻ, MONTAŻ OGRODZEŃ

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

MATERIAŁY BUDOWLANE

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

GSM:  +48 501 719 744, 506 138 029

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


