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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

Zasięg:

• 20 m • 30 m •

USŁUGI
PODNOŚNIKIEM

tel. 788 081 644 

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 

• konflikty małżeńskie;
• problemy wychowawcze;
• trudności w relacjach 
   z bliskimi;
• psychoterapia indywidualna.

Magdalena Poprawa
32-060 Liszki 554

tel. 608 351 599
www.przystan-psychoterapia.pl
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BŁONIA ZABIERZOWSKIE K/KRAKOWA

OCD I S
weekend

Usługi geodezyjne  - 600 897 773
Pośrednictwo w obrocie
nieruchomościami  - 604 517 982
Projekty sieci, przyłączy
i instalacji   - 735 407 858

Zapraszamy do naszego biura:
Plac Wspólnoty 1, 32-085 Szyce
(CENTRUM ADMINISTRACYJNE GMINY WIELKA WIEŚ)

Poniedziałek - Piątek 8:00 - 17:00

Uroczystej inauguracji projektu w imieniu Komendanta Głów-
nego Policji dokonał Dyrektor Biura Prewencji Komendy Głów-
nej Policji insp. Dariusz Minkiewicz, wzięli w niej udział: Ko-
mendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinsp. Daniel 
Kołnierowicz, naczelnicy wydziałów prewencji komend woje-
wódzkich i Komendy Stołecznej Policji, przedstawiciele władz 
samorządowych, duchowieństwa oraz młodzież z klas o profilu 
policyjnym.

RUSZYŁA AKCJA „KRĘCI MNIE 
BEZPIECZEŃSTWO...NAD WODĄ”

Zbliżają się wakacje, a wraz z nimi czas wypoczynku oraz re-
kreacji w wodzie i nad wodą. W tym okresie niestety dochodzi 
również do większej liczby tonięć. By zapobiegać tego typu 
wypadkom, podczas finału IV Ogólnopolskich Zawodów 
Funkcjonariuszy Policji w Ratownictwie Wodnym w dniu 2 
czerwca br. w Augustowie, Policja zainaugurowała akcję „Krę-
ci mnie bezpieczeństwo… nad wodą”.

Ciąg dalszy na str. 2

Sklep: ul. Legionów Polskich 8, Krzeszowice 
Serwis: ul. Krakowska 22, Krzeszowice

Skutery • Motocykle • Quady 
Sprzedaż - Serwis 

Autoryzowany dealer:
Romet • Zipp • Junak • Benzer • Barton
- specjalizacja: pojazdy z Chin
- możliwość transportu pojazdu do serwisu
- autoryzowane naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne

tel. 530-781-146

rok założenia 1991 
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Magdalena Kidoń: +48 601-671-184
mkidon@architekt-krakow.eu            info@architekt-krakow.eu
www.architekt-krakow.eu       www.projektowanie-wnetrz.com

Pracownia projektowa prowadzona przez 
Magdalenę Kidoń, absolwentkę Wydziału Architektury 

Politechniki Krakowskiej.
Początek działalności sięga 2004 roku.

Dzięki doświadczeniu i partnerstwu z doświadczonymi 
projektantami branżowymi, pracownia dysponuje potencjałem 

umożliwiającym realizację kompleksowych projektów.

Pracownia zajmuje się również opracowaniem 
projektów aranżacji wnętrz mieszkalnych i komercyjnych.

MAGDA KIDOŃ
a r c h i t e k t

Disco Weekend z VOX FM to 
impreza, która swój skromny 
początek miała we wrześniu 
2014 roku, kiedy to na Błoniach 
Zabierzowskich tamtejsi or-
ganizatorzy po kilku udanych 
imprezach tematycznych po-
stanowili spróbować sił w Disco 
Polo. Zainteresowanie festiwa-
lem przerosło najśmielsze ocze-
kiwania, a impreza zyskała na 
randze dzięki zaangażowaniu 
ogólnopolskiego patrona stacji 
radiowej VOX FM. Kolejna 
edycja stała się zatem oczywistą 
konsekwencją, a sukces zabawy 
stworzył podwaliny pod cy-
kliczny festiwal. 
Dziś w decydującym stadium 
są już przygotowania do Disco 
Weekend 2017, czyli czwartej 
edycji tego popularnego tytułu. 
Na scenie Błoń Zabierzowskich, 
gdzie impreza odbywa się od sa-
mego początku, pojawią się takie 
gwiazdy jak After Party, Markus 
P, Defis, PlayBoys i wielu innych. 
Organizatorzy obiecują, że doło-
żą wszelkich starań, aby zrobić 
wrażenie nawet na tych, którzy 
imprezę już dobrze znają. Na 
Błoniach pojawi się więc nowa 
scena, zaawansowane multime-
dia i inne dodatki, które sprawią, 
że emocje w trakcie koncertów 
będą jeszcze większe. 

Impreza odbędzie się 22 lipca 
2017. Otwarcie bram nastąpi 
już o godzinie 16.00, a zabawa 
potrwa do 03.00 w nocy. Wszy-
scy zamierzający wybrać się do 
Zabierzowa powinni odwiedzić 
stronę discodisco.pl, gdzie znaj-
dują się aktualizowane na bie-

żąco informacje. Jeżeli chcecie 
mieć pewność, że biletów nie 
zabraknie, zachęcamy do na-
bywania ich w przedsprzedaży 
w salonach Empik, Punktach 
STS czy on-line na kupbilet.
onet.pl/discoweekend2017.  
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DISCO POLO PO RAZ CZWARTY

Czas leci, a muzyka Disco rodzimej produkcji wyłącznie zyskuje nowych fanów. 
Trend widać we wzroście popularności stacji telewizyjnych i radiowych grających 
ten rodzaj muzyki, a także w mnogości wydarzeń poświęconych skocznym rytmom. 
Wydarzeń przybywa, ale to z najdłuższą, nowożytną historią odbywa się w Zabie-
rzowie, gdzie w tym roku Disco Polo zabrzmi po raz czwarty z rzędu.

Akcja „Kręci mnie bezpie-
czeństwo… nad wodą” została 
objęta honorowym patronatem 
Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji oraz wpisana 
do Harmonogramu działań 
na rok 2017 w ramach Rządo-
wego Programu Ograniczania 
Przestępczości i Aspołecznych 
Zachowań „Razem bezpiecz-
niej” im. Władysława Stasiaka 
na lata 2016 i 2017. Partnerami 
w projekcie są: Departament 
Ochrony Ludności i Zarzą-
dzania Kryzysowego oraz De-
partament Komunikacji Spo-
łecznej Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administra-
cji, Zarząd Główny Wodne-
go Ochotniczego Pogotowia 
Ratunkowego, Polski Zwią-
zek Żeglarski, Polski Związek 
Wędkarski oraz Centrum Tu-
rystyki Wodnej Polskiego To-
warzystwa Turystyczno - Kra-
joznawczego.
Mimo, że zarówno w zakresie 
wypadków jak i utonięć osób 
w ostatnich latach zauważal-
na jest tendencja spadkowa, to 
bezsprzecznie stwierdzić nale-
ży, że każdy tego rodzaju przy-
padek jest dramatem nie tylko 
dla ofiary takiego zdarzenia, ale 
przede wszystkim dla jego ro-
dziny i najbliższych. Tak więc 
będzie to zawsze o jeden wypa-
dek za dużo.
Mając na celu poprawę bezpie-
czeństwa osób przebywających 
w wodzie i nad wodą, Biuro 
Prewencji Komendy Głównej 
Policji zainicjowało akcję infor-

macyjno-edukacyjną 
„Kręci mnie bez-
pieczeństwo… nad 
wodą”.
Celem przedsięwzię-
cia jest zwrócenie 
uwagi społecznej na 
zagrożenia jakie nieść 
może rekreacja wodna 
i promowanie odpo-
wiedzialnych postaw 
osób przebywających 
w wodzie i nad wodą, 
a w efekcie dalsze 
ograniczenie takich 
wypadków. Akcja re-
alizowana będzie od 
czerwca do września 
br. na terenie całego 
kraju, a szczegól-
nie intensyfikowana 
na terenie obszarów 
wodnych, a także ośrodków 
rekreacji i wypoczynku. Jak co 
roku policjanci będą przypomi-
nać dzieciom, młodzieży i do-
rosłym wypoczywającym nad 
wodą (również wędkarzom) 
o zasadach bezpieczeństwa.
Dla celów projektu przygo-
towano informatory, naklejki 
oraz plakaty edukacyjne, które 
nakłaniają m.in. do korzystania 
ze strzeżonych kąpielisk, stoso-
wania się do obowiązujących na 
nich znaków oraz dostosowania 
rodzaju aktywności do indywi-
dualnych możliwości i umiejęt-
ności.
Bardzo istotnym elementem 
akcji jest konkurs na przygoto-
wanie spotu promującego bez-
pieczne przebywanie nad wodą 

pn. „Filmowy przeWODNIK”. 
W konkursie udział wziąć 
mogą zespoły liczące do 5 osób 
w wieku do 18 lat - oczywiście 
pod opieką dorosłego opiekuna. 
Prace konkursowe można prze-
syłać na adres Biura Prewencji 
Komendy Głównej Policji, ul. 
Puławska 148/150, 02-624 
Warszawa z dopiskiem „Filmo-
wy przeWODNIK” do dnia 1 
września br.
Więcej informacji na temat 
akcji „Kręci mnie bezpieczeń-
stwo… nad wodą”, bieżące 
wydarzenia, porady oraz regu-
lamin konkursu można znaleźć 
na stronie: www.policja.pl/bez-
pieczenstwo-nad-woda.

 v Biuro Prewencji KGP / mw

RUSZYŁA AKCJA „KRĘCI MNIE  
BEZPIECZEŃSTWO...NAD WODĄ”

Fundacja Kobieta w Regionie zaprasza na

VI NOC ŚWIĘTOJAŃSKĄ W TENCZYNKU
24 czerwca 2017, godz. 18.00

PLAC zabaw przy Ośrodku Zdrowia w Tenczynku

godz. 18.00-20.00
Wijemy wianki, tworzymy lampiony, malujemy koty,  

rozbijamy piniatę pełną słodyczy!

godz. 20.00 
ZWYRTNI - Kapela Góralska z Beskidu Śląskiego - śpiewamy i hulamy!

przed 22.00
Wyrusza korowód z pochodniami

22.30
ŚWIATŁO, MUZYKA, OGIEŃ - widowisko nad Stawem Wrońskim

Jak co roku - konkurs na najpiękniejszy wianek i pieśń świętojańską  
oraz powrót do zabawy z kadzidłami!

Projekt jest realizowany dzięki wsparciu finansowemu  
Powiatu Krakowskiego oraz Gminy Krzeszowice

Partnerzy: OSP Tenczynek, OSP Rudno  
oraz Stowarzyszenie Ogrodowe “Tenczyńskie Skałki”

Patron medialny: Gwarek Małopolski
www.kobietawregionie.pl



3Informacje, Reklamy

OGRODZENIA

SIATKI•PANELE•SŁUPKI

skład fabryczny
mieścimy się...tutaj

tel. 668 501 723
Liszki 523

tel. (12) 378 40 90, 668 501 723
e-mail: centrum@widor.com.pl

www.widor.com.pl 

Liszki

Kaszów

Kryspinów

Czernichów

Czy boimy się dziecięcej złości?
Strach dorosłego przed złością dziec-
ka można zaobserwować pod po-
zorem wielu niepozornych zjawisk. 
Prym wiedzie tutaj uleganie dziecku 
„dla świętego spokoju”. Mimo, że ro-
zumiemy je często jako dostarczanie 
dziecku przyjemności, bywa, że w tle 
znajduje się niechęć do przeżywania 
scen złości, buntu, niezadowolenia 
dziecka. Podobnie jest z wyręczaniem 
dziecka w jego obowiązkach – sprzą-
tanie zabawek, noszenie tornistra 
(zwłaszcza jeśli nie jest ciężki). Wie-
le rzeczy szybciej i łatwiej jest zrobić 
samemu niż znosić przykre nastroje 
sfrustrowanego potomka.

Czemu boimy się dziecięcej 
złości?

Powodów może być wiele. Choćby 
chęć bycia dobrymi rodzicami. Jeśli 
nasze dziecko bardzo się złości może-
my zostać krytycznie ocenieni przez 
otoczenie, ale też sami czujemy się 
źle. Chciałoby się myśleć, że dobry 
rodzic to tylko uśmiechnięte dziecko. 
Tymczasem zdarza się, że wymagając 
czegoś od dziecka i konsekwentnie 
tego egzekwując wywołujemy bunt, 
który nie przystaje do magicznej wizji 
szczęśliwego dzieciństwa. Czujemy 
się winni, bo nie chcemy narażać swo-
ich dzieci na nieprzyjemność. Czasem 

powodem jest oszczędność czasu i sił 
– szybciej i łatwiej jest nie wchodzić 
w spór tylko go ominąć nie stawiając 
wymagań. Wszystko to sprawia, że 
złość dziecka może wywoływać w ro-
dzicu gwałtowne emocje, trudno jest 
wtedy spojrzeć na złość jako na etap 
rozwoju.

Dwulatek
Dziecko dwuletnie nie rozumie 
abstrakcyjnych zasad dotyczących 
sprawiedliwości czy bezpieczeństwa. 
Natomiast dużo już potrafi (w sensie 
motorycznym) i świetnie wie czego 
chce. Stawiając granice dwulatkowi 
– mówiąc mu co wolno, a czego nie, 
stawiając bariery fizyczne m.in. wy-
nosząc dziecko, uniemożliwiając zro-
bienie krzywdy sobie czy komuś – po-
kazujemy mu jakie zachowania są dla 
nas dopuszczalne, a jakie nie. Z tych 
bardzo konkretnych informacji będą 
się kształtowały rozumienia abstrak-
cyjnych pojęć. Dwulatek potrzebuje 
rodziców stanowczych, zdecydowa-
nych i zaangażowanych, którzy nie 
poprzestaną na powiedzeniu „nie 
wolno” tylko wyegzekwują ten zakaz, 
jednocześnie podchodząc do buntu 
ze spokojem i czułością, rozumiejąc 
go jako potrzebę rozwojową, a nie 
złośliwość dziecka. (Co nie znaczy, 
że nie można się zniecierpliwić, zde-

nerwować, czuć bezsilność – w końcu 
rodzic też człowiek). Bunt dwulatka 
zazwyczaj jest pierwszą tak intensyw-
ną fazą złości i sprzeciwu, choć nie 
ostatnią. Korzystne przejście przez 
jedną wzmacnia i rodziców i dzieci na 
przyszłość. 

Gdzie jest pułapka?
To my, dorośli, uczymy dziecko świa-
ta i relacji pomiędzy ludźmi. Jeśli 
przekażemy obraz, w którym świat 
jest miejscem, w którym nie trze-
ba się konfrontować z frustracjami, 
przyjemności są dostarczane od ręki, 
a obowiązki może wykonywać ktoś 
inny będzie to obraz zafałszowany 
i wcale nie bezpieczny. Wiek dorasta-
nia i dorosłość może okazać się trud-
nym do przejścia szokiem. Zadajmy 
sobie takie pytania: jak chcemy, żeby 
nasze dziecko radziło sobie ze stresem 
kiedy będzie dorosłe? Jak może radzić 
sobie z konfliktami w środowisku 
społecznym (np. pracy)? Jak będzie 
podchodzić do swoich obowiązków, 
czy będzie umieć czerpać radość 
z pracy? Oprócz wyposażenia gene-
tycznego, wzorów obserwowanych 
dorosłych także i trening radzenia so-
bie z emocjami odbywany w rodzinie, 
w naturalnych warunkach, buduje ka-
pitał odporności emocjonalnej.

CZEMU BOIMY SIĘ DZIECIĘCEJ ZŁOŚCI
Złość jest jedną z sześciu podstawowych emocji doświadczanych przez ludzi pod każdą 
szerokością geograficzną. Badania międzykulturowe wykazały, że radość, smutek, strach, 
wstręt, zaskoczenie i właśnie złość występują niezależnie od uwarunkowań kulturowych 
(choć różne czynniki je wywołują w różnych społeczeństwach). Dlaczego więc czasami 
można odnieść wrażenie jakbyśmy chcieli wychować dzieci bez złości czy smutku?

Gabinet Pomocy Psychologicznej 
Emilia Owoc

Psycholog, Psychoterapeuta,  
Seksuolog, Logopeda, Pedagog
ul. Szkolna 3/20, Krzeszowice

tel. 508 341 423
emilia.owoc@gmail.com

www.psychologkrzeszowice.pl
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Shusaku Endo : Milczenie
XVII wiek. Do Europy docierają niepokojące 
wieści z odizolowanej od świata Japonii. Choć 
jeszcze przed kilkoma laty coraz liczniej przy-
bywający z Zachodu misjonarze chrystianizo-
wali ludność Kraju Kwitnącej Wiśni, teraz muszą 
mierzyć się z prześladowaniami i torturami. Nie 
wszyscy potrafią znieść zadawane im cierpienia. 
Niektórzy wyrzekają się Chrystusa.

Patrycja Bukalska : Krwawa Luna 
Julia Brystygier, niesławna szefowa V departa-
mentu Ministerstwa Bezpieczeństwa Publiczne-
go. Jedna z najbardziej znanych kobiet czasu 
stalinizmu. Jednocześnie ta, o której niewiele tak 
naprawdę wiadomo. Mówi się, że znęcała się nad 
aresztowanymi, a pod koniec życia nawróciła się 
pod wpływem zakonnic z Lasek. Co z tych opo-
wieści jest prawdą?

Marcin Kącki : Plaża za szafą. Polska 
kryminalna

Znajdziemy w niej ponad dwadzieścia historii, 
których tematem są zbrodnia, występek, naduży-
cia, czasem nieudolność instytucji. Są to sprawy 
z całej Polski, często znane z telewizyjnych new-
sów i sensacyjnych artykułów.

Natalia Osińska : Fanfik
To historia o niezwykłej dziewczynie, trudach 
dojrzewania, tajemniczych prześladowcach, ale 
przede wszystkim o nieprzewidywalnej sile przy-
jaźni. Bo prawdziwych przyjaciół poznaje się nie 
tylko w biedzie, ale też w Internecie. A wszystko 
zmieni jedno spojrzenie w lustro. Czy Tośka bę-
dzie potrafiła pozostać sobą?

Iwona Brylińska : Zuzia już nie płacze 
Historyjka zawarta w książeczce jest swoistą rela-
cją z pierwszego dnia pobytu w przedszkolu ma-
łej rezolutnej Zuzi. Dziewczynka zmieniła przed-
szkole i w nowym miejscu czuje się nieswojo, 
nikogo nie zna i bardzo tęskni za przyjaciółkami. 
Jak się okazuje w nowym przedszkolu jest cał-
kiem fajnie i można robić wiele ciekawych rzeczy.

Agnieszka Walczak-Chojecka :  
Nie czas na miłość t. 1,  

Nie czas na zapomnienie t. 2 
Porywająca opowieść o losach grupy młodych 
ludzi na tle bałkańskiej wojennej zawieruchy po-
czątku lat dziewięćdziesiątych. Niezwykła histo-
ria miłości Chorwatki Jasminy i Serba Dragana. 
Miłości, która w świecie ogarniętym etniczną nie-
nawiścią nie powinna się zdarzyć.

Ann Morgan : Moja siostra... czy ja? 
Sześcioletnie Helen i Ellie to bliźniaczki, iden-
tyczne jak dwie krople wody. Pozornie... To dwie 
różne osobowości. Helen jest tą „dobrą” dziew-
czynką. Pieszczona i kochana przez matkę. Ellie 
- upośledzona, ciągle strofowana - ma problemy 
z nauką i zachowaniem. Aż do chwili, gdy Helen 
wymyśla zabawę: zamienią się imionami. Lecz 
niewinny żart okazuje się tragiczny w skutkach.

Marek Bukowski, Maciej Dancewicz : 
Najdłuższa noc

Krwawa belle époque. Kraków, grudzień 1904 
roku. Na Plantach zostaje znalezione brutalnie 
okaleczone ciało kobiety. Nie ma przy nim żad-
nych dokumentów ani rzeczy osobistych, więc 
zidentyfikowanie ofiary jest niemożliwe. Trzy 
miesiące później dochodzi do kolejnej zbrodni. 
Czyżby miasto terroryzował seryjny morderca? 

„Język się plącze...”

English
Where to go on holiday?

We face that question sooner or later as 
school summer holidays are getting closer. 
There are plenty of possibilities to choose 
from depending on our budget, personal 
preferences and creativity. Package holi-
day is an option for busy people who do 
not want to organize the trip themselves. 
Others may want to rent a cottage in the 
mountains or a bungalow at the seaside, 
visit friends or pitch a tent at a campsite.

•	 go to the sea (side)  
/ to the lake / to the river

•	 go trekking in the mountains
•	 go kayaking on the river
•	 relax by the poolside
•	 a day at the beach
•	 sit / lay on the beach

Deutsch
Wohin in den Urlaub? 

Früher oder später stehen wir von der 
Frage, besonders wenn die Sommerferi-
en herankommen. Es gibt veschiedene 
Möglichkeiten je nach Finanzen, Vorliebe 
oder Kreativität. Pauschalurlaub ist eine 
Lösung für die beschäftigten Leute, die 
ihre Reise selbständig nicht organisieren 
wollen. Die Anderen können ein Ferien-
haus im Gebirge oder ein Bungalow am 
Meer mieten, Freunde besuchen oder auf 
einem Campingplatz zelten.

•	 ans Meer/ an einen See  
/ an einen Fluss fahren

•	 in den Bergen wandern
•	 Kajak fahren auf dem Fluss
•	 sich am Pool entspannen
•	 ein Tag am Strand 
•	 am Strand sitzen/ liegen

Polski
Dokąd na wakacje?

Wcześniej czy później stajemy przed tym 
pytaniem, zwłaszcza gdy zbliżają się wa-
kacje. Możliwości jest wiele, zależnie od 
budżetu, preferencji i pomysłowości. Wa-
kacje zorganizowane przez biuro podróży 
to opcja dla zajętych, którzy nie chcą sa-
modzielnie planować urlopu. Inni mogą 
wynająć domek w górach lub kwaterę nad 
morzem, odwiedzić przyjaciół albo rozbić 
namiot na campingu.

•	 jechać nad morze,  
nad jezioro, nad rzekę

•	 chodzić po górach
•	 pływać kajakiem po rzece
•	 leniuchować na basenie
•	 dzień na plaży
•	 siedzieć / leżeć na plaży

redaguje Karolina Płaszczak  

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

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

• SPRZEDAŻ • SKUP • 
tel. 662 660 373

„ZASŁUŻENI DLA KULTURY POLSKIEJ” - HONOROWE ODZNACZENIE DLA MONIKI DUDEK I JANA RYSIA 
Serdecznie gratulujemy Pani Monice Dudek – mieszkance Tenczynka oraz Panu Janowi Rysiowi - mieszkańcowi Rudna, którzy w maju 2017 otrzymali ho-
norowe odznaki „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, przyznawane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego osobom wyróżniającym się w tworzeniu, 
upowszechnianiu i ochronie kultury.
Cieszymy się, że starania osób, które od lat bardzo czynnie angażują się w zachowanie lokalnej tradycji, jednocześnie promując dziedzictwo Gminy Krzeszowice 
daleko	poza	jej	granicami,	zostały	docenione	tak	prestiżowym	odznaczeniem.	Życzymy	dalszych	sukcesów	i	nieustającej	pasji	w	działaniu.																				•••	Redakcja

(fot. M. Dudek - Archiwum MCK Sokół w Nowym Sączu, fot. J. Rysia - Anna Falbierska)
MONIKA DUDEK - etnolog, regionalistka, choreoterapeutka, stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie badań nad pieśniami krakowskimi, założycielka i prezes Zarządu 
Fundacji Kobieta w Regionie, instruktorka tańca, animatorka kultury ludowej Krakowiaków Zachodnich i grup etnicznych Europy, autorka książki „Powiat Krakowski. Paleta barw, smaków i 
tradycji” oraz płyty „Krakowskie. Dodaj do ulubionych”. Pracownik  Działu Imprez, Promocji i Edukacji Kulturalnej CKiS w Krzeszowicach. Założycielka i liderka Kapeli Ludowej DUDEK LEWICKI z 
Krzeszowic oraz choreograf Zespół Tańców Świata ZDROJANIE z Krzeszowic. Laureatka Grand Prix Przeglądu Zespołów Regionalnych, Kapel, Instrumentalistów, Grup Śpiewaczych i Śpiewaków 
Ludowych im. Jędrzeja Cierniaka KRAKOWSKI WIANEK w kategorii śpiewak ludowy (2014), zdobywczyni I miejsca za śpiew solowy podczas Ogólnopolskiego Konkursu Gawędziarzy, Instrumen-
talistów, Śpiewaków, Drużbów i Starostów Weselnych Sabałowe Bajania 2014 oraz II miejsca za śpiew na Festiwalu Kapel i śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą w 2014 roku. Laureatka 
nagrody głównej Powiatu Krakowskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

JAN RYŚ - wieloletni instruktor Zespołu Rudnianie, animator kultury ludowej i dokumentalista, założyciel Chrzanowskiego Stowarzyszenia Folklorystycznego w Chrzanowie. Kierownik organiza-
cyjny i konsultant Grupy Śpiewaczej PŁAZANKI z Płazy, Grupy Śpiewaczej POGORZYCANKI z Pogorzyc, Grupy Śpiewaczej LUSZOWIANKI z Luszowic, Grupy Śpiewaczej BALINIANKI z Balina.
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Kazimierz Kyrcz jr. jest współautorem pięciu zbiorów opowiadań i czterech powie-
ści. Samodzielnie opublikował zbiory opowiadań „Femme fatalne” „Okruchy mroku”, 
a także powieści „Podwójna pętla” i najnowszą, wchodzącą właśnie na księgarskie 
półki „Dziewczyny, które miał na myśli”. Utwory Kazimierza Kyrcza tłumaczone są 
na język angielski, rosyjski, czeski i słowacki. W 2009 roku na podstawie opowiada-
nia, które napisał z Łukaszem Śmiglem, powstał anglojęzyczny film krótkometrażo-
wy „Head to Love” wyreżyserowany przez Vana Kassabiana. Autor tekstów zespołu 
„Lusthaus”, grającego gotycki rock. Filolog rosyjski, tłumacz. Oficer policji z ponad 
20-letnim stażem oraz kurator społeczny. Prywatnie – mąż i tata.
Cytat dot. powieści pochodzi ze strony sklepu internetowego www.empik.com, 
gdzie m.in. można nabyć książkę.
Zapraszamy także na oficjalne strony Autora:
https://www.facebook.com/AutorKazimierzKyrczJr/
http://kazimierzkyrcz.blogspot.com/

Kazimierz Kyrcz, autor wielu 
opowiadań i powieści, w tym 
najnowszej - „Dziewczyny, któ-
re miał na myśli”, już od ponad 
dwudziestu lat wykonuje zawód 
policjanta, a od 15 – pełni rolę 
kuratora społecznego, mając 
podopiecznych m.in. w Krzeszo-
wicach, Kaszowie, Kryspinowie, 
Liszkach, Jerzmanowicach, Woli 
Filipowskiej czy Zalasie. 
O swojej pracy kuratora spo-
łecznego mówi: „Pomimo mo-
mentami niewdzięcznej roli, 
jaką muszę pełnić, staram się nie 
ograniczać do funkcji a raczej po 
prostu odnaleźć się nieletnim 
w ich życiu. Czasami wcielam 
się w kogoś w rodzaju starszego 
brata, kogoś z większym do-
świadczeniem, którym chętnie 
się dzielę, doradzając podopiecz-
nym w ich wyborach życiowych. 

Niekiedy wydaje mi się, 
że jestem takim coachem, 
który pomaga zagubionej 
młodzieży odnaleźć swoje 
mocne strony, pozytyw-
ne cechy ich charakterów. 
Kiedy to mi się udaje, jest 
to dla mnie bardzo satys-
fakcjonujące”.
Autor wyjaśnia, że w swo-
jej twórczości często od-
wołuje się do doświadczeń 
policjanta i kuratora, dzię-
ki czemu jego powieści 
i opowiadania zyskują na 
pr awdop odobień s t w ie 
i sensownym oddaniu 
pewnych realiów…
Wieczór autorski promu-
jący „Dziewczyny, które 
miał na myśli” odbędzie 
się 22 czerwca o godzinie 18.00 
w księgarni BONA na ul. Ka-

noniczej 11 w Krakowie. Ser-
decznie zapraszamy!

„DZIEWCZYNY, KTÓRE MIAŁ NA MYŚLI”  
NAJNOWSZY THRILLER AUTORSTWA KRAKOWSKIEGO POLICJANTA, 

KAZIMIERZA KYRCZA, JUŻ W KSIĘGARNIACH!
„W zasnutym smogiem Krakowie grasuje seryjny morderca prostytutek. Sebastian Bednarski, 
przytłoczony problemami osobistymi policjant, próbuje rozwikłać zagadkową sprawę. W tym 
samym czasie pewien witrażysta natyka się w Lasku Wolskim na zwłoki młodej samobójczyni, 
a jego życie komplikuje się, gdy poznaje atrakcyjną, neurotyczną malarkę. Losy obcych sobie 
ludzi zaczynają się splatać w zaskakujący sposób…” 
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• 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

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

W bliskiej relacji dwojga osób 
odmiennej płci, pochodzących 
z innych domów i jeszcze róż-
niących się innymi kwestiami, 
nie sposób uniknąć konfliktów. 
Ja nawet niekoniecznie uwa-
żam, że się ich powinno unikać. 
Konfrontacja potrafi oczyścić 
atmosferę. W trakcie spięcia 
czasami jesteśmy w stanie wy-
jawić to, co trudno byłoby nam 
powiedzieć w stanie pokoju. 
Awantury potrafią też całkiem 
dobrze „podkręcić temperaturę 
związku”. Pytanie tylko, czy 
potrafimy kłócić się nie uwła-
czając godności drugiej osoby, 
nie poniżając jej i nie zapomi-
nając, że każdy ma prawo do 
własnego zdania. Tak, każdy 
ma prawo do osobistej opinii, 
ale niekoniecznie jest to dla nas 
łatwe do przyjęcia. Człowiek 
jest taką bestią, która myśli, 
że dobrze jest tak, jak on sam 
uważa. No i jak się spotkają 
dwie takie bestie - mamy kon-
flikt. Co z nim możemy zrobić? 
Możemy zamieść pod dywan, 
czyli udawać, że wcale nie ma 
problemu. I pewnie wielu z nas 
tak robi. I to wcale nie rzadko. 
Są okoliczności, kiedy to się 
opłaca, np., wtedy, gdy sprawa 
dotyczy banalnej kwestii. Mo-
żemy również zmusić naszego 
współmałżonka do przyjęcia 

naszej opcji (przecież to my 
mamy rację!), ale gorzej, kiedy 
to nasz mąż/nasza żona uzna, 
że nas można przymusić do 
swojego zdania. Wtedy będzie 
ciężej. Można również zostać 
świętym za żywota i samemu 
poddać się temu, co chce nasz 
partner. A potem jakoś pora-
dzić sobie z frustracją. (Tylko 
jak?) Jest jednak jeszcze lepsze 
wyjście - uczciwie pogadać 
i znaleźć wspólne rozwiązanie 
danego problemu. Coś, co poli-
tycy nazywają „win-win”, czyli 

każde z nas z konfliktu wycho-
dzi zwycięsko. Trudne? Czasa-
mi pewnie tak, ale czemu nie 
poćwiczyć? Zwłaszcza, że w tej 
opcji razem ze zwycięstwem 
dostajemy również bliską rela-
cję ze współmałżonkiem. 
A następnym razem o tym, czy 
zakochanie w związku powin-
no się skończyć.

 v Magdalena Poprawa 
psychoterapeuta 

tel. 608 38 15 99,  
e-mail:  

magdalena_poprawa@wp.pl

STAN PRODUKTYWNY  
- O KONFLIKTACH MAŁŻEŃSKICH SŁÓW KILKA
Bliskie jest mi powiedzenie Maxa Frischa, że „kryzys jest stanem produktywnym. 
Trzeba go tylko pozbawić posmaku katastrofy”. Zwłaszcza jeśli mówimy o kry-
zysach i konfliktach w małżeństwie. Nie ma związków, które się nie kłócą. Rzecz 
w tym, jak się godzą i jaką naukę wyciągają ze swoich nieporozumień.
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• Najpierw pracowała pani jako dziennikarka, później – bizne-
swoman, a teraz zdecydo-wała się pani tworzyć książki, jak to 
się stało? Ciągnie panią do pisarstwa?

Joanna Gawrych: - Bardzo. Kiedyś pisanie, choć nieco innego rodzaju, 
było moją pracą i zawodem. Bardzo tę pracę lubiłam. Ale potem rozstałam 
się z dziennikarstwem, więc i z pisaniem także. Trochę tęskniłam, ale nie 
przychodził mi jeszcze wtedy do głowy pomysł, żeby napisać książkę. Ja 
na ogół nie myślę o sobie zbyt dobrze, więc sądziłam, że książka to nie dla 
mnie. Trochę też działo się w moim życiu i na pisanie nie było ani czasu, ani 
ochoty. A teraz jest. I jedno i drugie.
• Zatem skąd ten flirt z biznesem?

J.G. - Z konieczności. Takie były czasy – lata dziewięćdziesiąte, wszyscy 
tworzyli firmy, więc my też. Z ówczesnym mężem założyliśmy agencję 
reklamową, wtedy prawie ich nie było na polskim rynku, zagraniczne „sie-
ciówki” dopiero się u nas rozglądały, a polskie agencje ledwie raczkowa-ły. 
Zaczęło się od używanego ksera i dwóch wynajmowanych pokoików w ja-
kimś podupadają-cym biurowcu, potem zrobiła się z tego duża firma. Dziś 
nie ma już ani tamtego męża, ani tamtej firmy. Takie jest życie…
• Czy podjęcie decyzji o napisaniu książki było dla pani trudne?

J.G. - Właściwie nie. Z ciekawości przeczytałam kiedyś książkę polskiej 
autorki romansowej. Nie spodobała mi się jakoś szczególnie, skończywszy 
lekturę powiedziałam sobie: „E, tak to ja też potrafię!”. A za chwilę pomy-
ślałam: „Jak jesteś taka mądra, to napisz!”. I tak się zaczęło. 
• Czy doświadczenie dziennikarskie pomogło pani w pisaniu po-

wieści obyczajowej?

J.G. - Trochę, zwłaszcza w zbieraniu materiałów, w sprawdzaniu faktów. 
Dziś to dużo łatwiejsze niż było w moich czasach dziennikarskich, kiedy 
nie znaliśmy Internetu, nie było telefonów komór-kowych, a źródłami in-

formacji były po pierwsze niezliczone rozmowy z ludźmi, a potem zasoby 
bibliotek, archiwa wycinków prasowych, agencje. To uczyło oceniać źródła, 
ich wartość, anali-zować informacje. Internet jest wspaniały, ale ileż więcej 
w nim bzdur niż prawdy. 
• Obecnie prowadzi pani z mężem pensjonat, trenuje konie. Jak 

wygląda taka praca na co dzień?

J.G. -  Pensjonat, maleńki, mieszczący się w naszym domu, to moja „dział-
ka”. Mąż jest trenerem jeź-dzieckim, był też zawodnikiem, startował z po-
wodzeniem w zawodach jeździeckich na kilku kontynentach, więc oczy-
wiście treningi to jego wyłączna domena. Wspieramy się we wszyst-kim, 
a przede wszystkim lubimy to, co robimy. Odwiedzają nas dziesiątki ludzi, 
spotkania z nimi są zawsze ciekawe, bo obydwoje przepadamy za rozmo-
wami z naszymi gośćmi, przy do-brym winie i zastawionym stole. Może 
brzmi to trochę jak z folderu reklamowego, ale tak na-prawdę jest! Lubię 
nasze życie, nasz dom, nasze zwierzaki.
• Czy spotykanie tak wielu osób jest inspirujące?

J.G. - Jasne! Rzeczywiście, tak jak w książce byli u nas goście z Wyspy 
Bożego Narodzenia. Wów-czas nie miałam pojęcia, że taka w ogóle ist-
nieje. To byli przemili ludzie, i przegadaliśmy pół nocy, choć biesiadowanie 
z nimi było ciut inne niż zazwyczaj, bo byli wegetarianami pijącymi wy-
łącznie wodę… Odwiedzali nas ludzie z całej niemal Europy, ze Stanów 
Zjednoczonych, z Australii. Organizowaliśmy też zawody jeździeckie, 
biegi myśliwskie, w sezonie przyjeżdżają ludzie na treningi, konie są wciąż 
obecne w naszym życiu. 
• Jak znajduje pani czas na pogodzenie pracy z pisaniem, które 

przecież też jest pracą?

J.G. - To nie jest takie trudne, mam czas, poza tym wszystko to robię pod 
jednym dachem. Najtrudniej jest wiosną, kiedy wciąga mnie ogród i ogar-

nia szaleństwo kupowania sadzonek i ozdabiania wszystkiego niezliczo-
nymi donicami, koszami, bukietami. Sama na siebie zastawiam sidła, bo 
potem, w lecie, podlewanie tego wszystkiego zajmuje ze dwie godziny! 
• Pani książki są inspirowane prawdziwymi zdarzeniami. Ile jest 

w nich fikcji, a ile frag-mentów z pani życia?

J.G. - Wszystko jest fikcją. Choć bawi mnie wyciąganie z życiorysów i cha-
rakterów znanych mi osób jakichś kawałeczków i oddawanie ich moim 
książkowym postaciom. Znajomi doszukują się wśród nich osób realnych, 
ale żadna z postaci nie ma pierwowzoru w rzeczywistości. Z wyjąt-kiem 
psów, te są prawdziwe, choć może w innej kolejności i przynależności niż 
w życiu. A po-nieważ doświadczeń, dobrych i złych, uzbierało mi się sporo, 
to czasem czerpię i z nich.
• Poza tym, sięga pani także do historii. Czy to sentyment?

J.G. - Chyba tak. Zawsze twierdziłam, że gdybym mogła wybrać epokę, 
w której chciałabym żyć, to byłyby to lata dwudzieste i trzydzieste zeszłego 
stulecia. Pisanie to droga, żeby przez chwilę znaleźć się w rzeczywistości 
tamtych czasów. Dużo lepiej mi się o niej pisze, niż o współcze-sności. 
Poza tym korzystam też z zapamiętanych wspomnień moich nieżyjących 
już dawno dziadków, na przykład umieszczone w książce zapiski Marii 
Dryckiej to naprawdę notatki mojej babci. 
• Czy może Pani zdradzić, jak potoczą się dalsze losy Anny? Po-

wstanie kontynuacja książki Księżyc jest kobietą?

J.G. - Kontynuacja Księżyca już powstaje. Anna będzie nadal szamotać 
się z życiem i mężczyznami, a jak się to skończy, nie zdradzę. Aśka pozna 
pewne tajemnice z przeszłości, los i dla niej przygo-tował niespodziankę. 
I przeszłości będzie znów sporo, cofniemy się do lat wojny, do mało w grun-
cie rzeczy znanej historii okupacji Wielkopolski. 

WYWIAD Z JOANNĄ GAWRYCH-SKRZYPCZAK,  
AUTORKĄ KSIĄŻKI „KSIĘŻYC JEST KOBIETĄ”

Joanna Gawrych-Skrzypczak KSIĘŻYC JEST KOBIETĄ
Wspaniała opowieść, w której współczesne życie przeplata się z burzliwą historią.
Mięty przed wojną należały do pradziadków Anny, lecz okupacja pozbawiła rodzinę majątku. Anna, mimo przeciwności losu, zrealizowała swoje 
marzenie – w odzyskanym dworku prowadzi pensjonat i stajnię. Niezależna, lecz samotna, musi dokonać wyboru między Łukaszem, który zatrudnia się 
w Miętach, by uciec przed przeszłością, a Geraldem – intrygującym i zakochanym w niej finansiście z Jersey.
Anna niespodziewanie przekona się, że przeszłość skrywała przed nią wielką tajemnicę. Czy przewrotny los, który gnał bohaterów po świecie, może 
wpłynąć również na życie Anny?

Dla najmłodszych zorganizo-
wano zajęcia plastyczne, ma-
lowanie twarzy, warsztaty ro-
bienia masek, Było dużo farby, 
kolorowej bibuły i uśmiechu. 
Wykłady na temat historii 
zamku prowadzili członkowie 
stowarzyszenia Ratuj Tenczyn 
w ramach oprowadzania po 
trasie turystycznej udostęp-
nionej dla zwiedzajacych. Na 
kramie stowarzyszenia można 
było również nabyć pamiątki 
i wydawnictwa na temat histo-
rii warowni. 
Był to kolejny udany weekend 
na Tenczynie dający zapo-
wiedź udanego sezonu tury-
stycznego na wracającym do 
życia zabytku.
A następnym razem o tym, czy 
zakochanie w związku powin-
no się skończyć.

DZIEŃ DZIECKA NA TENCZYNIE CZYLI  
PRZEPIS NA KOLEJNY UDANY WEEKEND 
W pierwszy weekend czerwca Tenczyn po raz kolejny otworzył swoje gościnne 
mury dla  zwiedzających. W niedzielę 04.06.2017 zamek stał się miejscem zabawy 
dla najmłodszych dla których CKiS w Krzeszowicach oraz Fundacja New Era 
Art zorganizowały dzień dziecka. Nikt nie ma już chyba wątpliwości że Tenczyn 
zaczął pełnić funkcje użyteczne, służy społeczeństwu a nakłady poniesione 
w jego remont zwracają się w postaci stworzenia miejsca idealnego do zabawy 
i rekreacji połączonych z edukacją historyczną.
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KĄCIK KULINARNY

Spaghetti z pesto  
z liści rzodkiewki  
(porcja dla dwóch osób)
• 1/4 opakowania spaghetti Barilla
• 1 duży ząbek czosnku
• 1 pęczek liści z rzodkiewki
• 4 połówki orzechów włoskich
• 2 łyżki oleju rzepakowego
• 1 łyżka serka mascarpone
• 1 plaster (1 cm grubości) boczku  

wędzonego surowego
• świeżo mielony pieprz
• szczypta soli
Do gotującej się wody dodajemy ma-
karon i gotujemy go do momentu aż 
będzie al’dente.
Boczek kroimy w drobną kosteczkę i przesmażamy na 
gorącej patelni do uzyskania chrupiących skwarków.
Do blendera wkładamy liście rzodkiewki, obrany zą-
bek czosnku, orzechy oraz olej – całość blendujemy do 
uzyskanej aksamitnej masy. Dodajemy mascarpone i 
na minimalnych obrotach mieszamy, doprawiamy solą 
i pieprzem.
Odcedzamy makaron, ale zostawiamy w garnku dwie 
łyżki wody spod makaronu. Dodajmy pesto i całość 
wraz ze skwarkami (cześć odkładamy do posypania 
dania) dokładnie mieszamy i posypujemy resztą skwar-
ków.
Podajemy natychmiast.
Smacznego!

Pesto zrobiłam z domowych liści rzodkiewki. Było pyszne, lekko ostre w sma-
ku, aczkolwiek i tak łagodności dodało mu mascarpone. Taki obiad w gorące 
dni - mniam, pyszne! Szczerze polecam taki pomysł. 

SPAGHETTI Z PESTO  
Z LIŚCI RZODKIEWKI

 v Ulla Pałka
Te i więcej przepisów na stronie:  www.kuchnianawzgorzu.pl oraz na profilu na facebooku:  www.facebook.com/kuchnianawzgorzu

Minęło kilka dni. Chłopcy 
jeszcze parokrotnie powracali 
w swoich rozmowach do opo-
wieści o tatarskich sąsiadach 
zza lasu. Trochę trudno im było 
połapać się w tej całej historii: 
działo się to wszystko tak dawno, 
że wydawało się aż nieprawdopo-
dobne. Tatarzy, przybyły z Litwy 
król Jagiełło, francuski króle-
wicz na Wawelu, Szwedzi… Czy 
to możliwe, żeby u nas, w naszej 
spokojnej okolicy?…
Równo tydzień po tamtej pa-
miętnej lekcji była zaplanowana 
wycieczka całej klasy do kopalni 
diabazu w Niedźwiedziej Górze. 
Szkolny autobus zatrzymał się na 
skraju Lasu Zwierzynieckiego 
i dalszą drogę dzieci miały od-
być pieszo. Był chłodny i mgli-
sty, smutny dzień listopadowy. 
Las milczał, tylko od czasu do 
czasu słychać było lekki szum 
nad głowami i skrzypienie drzew 
gdzieś daleko. Przyroda spała, 
chociaż nie było śniegu, którym 
mogłaby się otulić… Dzieci szły 
cichutko, prawie nie rozmawia-
jąc, jakby nie chciały przeszka-
dzać. W pewnym momencie nad 
ich głowami rozległ się dono-
śny pisk. Z wysokiego drzewa 
przy ścieżce poderwało się do 
lotu ogromne ptaszysko z sze-
roko rozpostartymi skrzydłami 
i dziwnym długim ogonem.
— To orzeł!
— Nie, tu nie ma orłów. To chyba 
sokół!
Pani Agatka znała się również na 
ptakach:
— To musi być sokół pustułka. 

Kiedyś było ich dużo w tych stro-
nach, potem znikły, teraz znowu 
można je spotkać na skraju lasu, 
a nawet na obrzeżach miast. 
Większość z nich odlatuje na 
zimę na południe, ale widocznie 
w tym roku zima będzie łagod-
na… Ten jest wyjątkowo duży!
— Czy to taki sam sokół, jak ten 
który próbował ostrzec tatarskie-
go chana, że źródło jest zatrute? 
— Kacper przypomniał sobie 
szkolne wypracowanie, nad któ-
rym niedawno wszyscy się tru-
dzili.
— Być może taki sam…
Ptak tymczasem poszybował 
dość daleko, ku grupie młodych 
świerków które czerniały na 
drugim końcu rozległej polany. 
Pnie drzew okrywała niska mgła, 
z której wynurzały się tylko ich 
wierzchołki.
— Dziwne te drzewa, wyglądają 
trochę jak wojsko w szeregu!…
Sokół też zachowywał się dziw-
nie. Przysiadł na chwilę na czub-
ku jednego z drzew, które za-
kołysało się pod jego ciężarem, 
wydał głośny gwizd, poderwał 
się do lotu, przeleciał do drugie-
go drzewa, znowu przeraźliwie 
świsnął, potem do następnego…
— Co on wyrabia?
To wyglądało jakby ptak budził 
po kolei drzewa ze snu. Co dziw-
niejsze, raz dotknięte świerki nie 
przestawały się kołysać. Po chwi-
li cały zagajnik wyglądał z dale-
ka jak niewielki oddział wojska, 
który zbiera się do marszu: żoł-
nierze — a może jeźdźcy? — 
sformowali regularną kolumnę… 

Ptak tymczasem wzbił się wyso-
ko i zawisł nieruchomo w niebie.
Dzieci patrzyły na to widowi-
sko z zapartym tchem. Wysoko 
w niebie rozległ się jeszcze jeden 
przejmujący ptasi krzyk. Ciągle 
kołyszące się świerki zaczęły 
znikać, pogrążać się we mgle, 
odchodzić… A może to po prostu 
mgła podnosiła się coraz wyżej? 

Wkrótce nie było już widać ani 
jednego. Zniknął gdzieś również 
sokół ponad lasem…

 v    Autorzy: uczniowie kl. III a 
s.p. Zespołu Szkół w Tenczynku 

pod kierunkiem wychowawczyni 
Agaty Czopor

LEGENDA O TATARACH Z ZALASU - CZĘŚĆ 2
CYKL: Z BAŚNIĄ I LEGENDĄ WĘDRÓWKI PO ZIEMI KRZESZOWICKIEJCzerwiec w krzeszowickiej bibliotece

•	 1 – 30 czerwca  
Wystawa  „Wokół  Stanisława  Czycza” – Czytelnia MGBP

•	 3 czerwca    g. 11.45  i 12.30  
Zabawy z językiem angielskim w bibliotece Bezpłatny Angielski metodą 
Helen Doron

•	 8 czerwca    g. 18.00 
Gabriel  Szuster – autor książki „Wincenty Danek (1907-1976). Biografia 
nauczyciela”–  spotkanie z cyklu Pasjonaci z Gminy Krzeszowice

•	 13 czerwca    g. 9.00 
Dzień z pisarką  Moniką  Sawicką  - spotkanie edukacyjno-poznawcze - 
warsztaty plastyczno-literackie „Moja Książka Marzeń”

•	 17 czerwca    g. 10.00 – 13.00 
Dzień gier planszowych i puzzle-manii (chińczyk, domino, mini-futbol, 
małpki, rybki, quizy, puzzle)

•	 22 czerwca    g. 18.00 
Spotkanie Klubu Filmowego  - Projekcja filmu Marcina Wrony „Demon” 
– polsko-izraelski film na motywach dramatu Piotra Rowickiego 
„Przylgnięcie”

•	 24 czerwca    g. 10.30 
Sobotnie ekranizacje lektur szkolnych 
Projekcja filmu „Akademia Pana Kleksa” cz. 2

•	 28 czerwca    g. 18.00 
Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki „Przy Kafce”, ostatnie spotkanie 
przed wakacjami

•	 29 czerwca    g. 17.00 
Literacki szlak Stanisława Czycza – czytamy Czycza na Placu Kulczyck-
iego w Krzeszowicach

•	 g. 19.00 
Projekcja filmu „Światło odbite” (na podstawie opowiadania „And”, 
reżyseria Andrzej Titkow, 1989)

•	 17 czerwca    g. 10.00 – 13.00 
Dzień gier planszowych i puzzle-manii  (chińczyk, domino, mini-futbol, 
małpki, rybki, quizy, puzzle)

•	 22 czerwca    g. 18.00 
Spotkanie Klubu Filmowego Projekcja filmu Marcina Wrony „De-
mon” – polsko-izraelski film na motywach dramatu Piotra Rowickiego 
„Przylgnięcie”

•	 24 czerwca    g. 10.30 
Sobotnie ekranizacje lektur szkolnych 
Projekcja filmu „Akademia Pana Kleksa” cz. 2

•	 28 czerwca    g. 18.00 
Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki „Przy Kafce”, 
ostatnie spotkanie przed wakacjami

•	 29 czerwca    g. 17.00 
Literacki szlak Stanisława Czycza – czytamy Czycza  
na Placu Kulczyckiego w Krzeszowicach

•	 g. 19.00 
Projekcja filmu „Światło odbite”  
(na podstawie opowiadania „And”, reżyseria Andrzej Titkow, 1989)
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PRZEBARWIENIA - OCHRONA I ZAPOBIEGANIE !!!

Kontakt: Małgorzata Poznańska tel. 696-052-702

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

• Poniedziałek i Sobota 1000 - 1300 • Wtorek i Czwartek 1200 - 1800 • 
• Środa 1500 - 1700 • Piątek  1500- 1700 •

(odbiór kosmetyków zamówionych z odbiorem do BR w OLKUSZ-2)
 UWAGA!!! Zmiana adresu BIURA REGIONALNEGO w Olkuszu!!! 

Nowy adres: ul. K. K. Wielkiego 57
Poniedziałek 1500 – 1800 • Środa 1200- 1800 (dostawa kosmetyków) • Piątek 1200 – 1800

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.

Latem nasza skóra szczególnie jest narażona na powstawanie przebarwień. Dlatego Oriflame wprowadziło serię 
z unikalną mieszanką naturalnych składników oraz kompleksem LumiLight, które redukują istniejące już 
przebarwienia i chronią przed powstawaniem następnych.
Tworząc formuły produktów Optimals Even Out, zastosowano jedne z najbardziej efektywnych, szwedzkich 
składników roślinnych, znanych ze względu na wysoką zawartość antyoksydantów, witamin i olejków eterycz-
nych o korzystnym działaniu na skórę. Składniki te działają synergicznie, wyrównując koloryt cery, rozjaśniając 
ją, nadając jej promienność i nieskazitelny wygląd.
Melanina to ciemny pigment odpowiedzialny za odcień skóry. Gdy melanina nie rozkłada się równomiernie, 
powstają przebarwienia, takie jak piegi, plamy starcze oraz te powodowane przez promienie słoneczne. 
Kompleks LumiLight minimalizuje widoczność występujących już przebarwień oraz zapobiega pojawianiu się w 
przyszłości.
Zanieczyszczenie w olbrzymim stopniu wpływa na kondycję naszej skóry. Może uwydatniać oznaki przedwcze-
snego starzenia się, zmniejszać blask cery i pozbawić ją niezbędnego, wymaganego poziomu  nawilżenia. 
Aktywny składnik przeciwdziałający zanieczyszczeniom działa na skórę jak tarcza obronna, pomagając jej 
walczyć z negatywnymi czynnikami zewnętrznymi, takimi jak zanieczyszczenie, dla uzyskania rezultatu 
nawilżonej, pięknie promiennej skóry.
W skład serii wchodzi: krem na dzień i na noc, serum i krem pod oczy.
Seria zawiera mieszanki składników:
• Wiązówka - pomaga redukować przebarwienia 
   oraz wyrównywać koloryt skóry
• Dziki bez – pomaga chronić cerę przed uszkodzeniami 
   powodowanymi przez wolne rodniki
• Nagietek – pomaga zmiękczać oraz odżywiać skórę
• Czereśnia – poprawia promienność cery
• Agrest – pomaga zwiększać promienność cery
• Olejek z nasion żurawiny – pomaga odżywiać i chronić skórę

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

WŁOCHY - ROSAPINETA
obóz krajoznawczo-

-wypoczynkowy
CENA: 1350zł + 80euro

TERMIN: 14-23.07.2017

INFO: 601-496-903

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY
PRZEZ GMINĘ KRZESZOWICE!

SPRAWDZONE

MIEJSCE!

Oferujemy:
- wycieczki fakultatywne: Wenecja, 
Padwa, Mirabilandia,
- ubezpieczenie,
- dojazd autokarem na miejsce,
- wyżwywienie: 3 posiłki dziennie,
- wykwalifikowaną kad- wykwalifikowaną kadrę,
- zakwaterowanie w przyczepach 
campingowych.

Organizator: UKS „6” TENCZYNEK

Wiek nie ma znaczenia - 
w zajęciach biorą udział zarów-
no 5-letnie dzieci, jak i osoby 
60-letnie. Są rodziny z dziećmi, 
nastolatki, starsi i młodsi, wszy-
scy, którzy chcą złapać chwilę 
oddechu - dosłownie i w prze-
nosi - w gonitwie codzienności...

W piątek lub sobotę rano wy-
ślij sms na nr tel. 604 470 772 
z potwierdzeniem, że będziesz. 
To ważne, ponieważ p. Beata 
zabiera odpowiednią ilość mat 
do ćwiczeń, poza tym jest okres 
wakacji i czas wyjazdów…

Jak podkreśla p. Beata - ideą 
zająć jest, by poznać, czym jest 
joga, ale też po prostu spędzić 
aktywnie czas na zewnątrz. 
Bez względu na wiek położyć 
się w relaksie, pogłębić oddech 
i uczyć się świadomości wła-
snego ciała krok po kroku… 

JOGA NAD STAWEM WROŃSKIM W TENCZYNKU 
- WYJĄTKOWE CHWILE. PRZYŁĄCZ SIĘ!

W każdą bezchmurną sobotę, zwolennicy relaksu na łonie natury spotykają się nad malow-
niczym Stawem Wrońskim, by wspólnie praktykować jogę. Start o godz. 9.00, zakończenie 
10.10. W zajęciach biorą udział nie tylko mieszkańcy Tenczynka, ale wielu innych miejsco-
wości, w tym - Krakowa. Dzięki uprzejmości i pasji Beaty Kuźnik, właścicielki szkoły jogi 
klasycznej „Sattva”, nauczyciela jogi z wieloletnim doświadczeniem, zajęcia są bezpłatne. 

PROFILAKTYCZNE DZIAŁANIE JOGI
Życie w pośpiechu, stres, napięcia powodują degeneracje naszego ciała, płytki oddech i rozchwiane emocje.
Regenerujące działanie jogi na poziomie fizycznym polega na zwiększeniu elastyczności kręgosłupa, 
mięśni i wiązadeł. Poprzez naukę poprawnego oddychania, dotleniamy układy krwionośny, regenerujemy 
układ nerwowy, dotleniamy mózg i uspakajamy emocje.
Na poziomie psychicznym przy systematycznej praktyce docieramy do wewnętrznej mocy.
Nikt nie obiecuje natychmiastowej zmiany, jednak systematyczność i dyscyplina w praktyce asan i pra-
nayamy, dają możliwość rozwoju. Każdy praktykuje sam dla siebie, we własnym tempie, tyle ile może na 
dany moment, nie robi niczego na siłę, z pełnym szacunkiem do swojego ciała.

„Sattva” szkoła jogi klasycznej, filia Tenczynek; ul. Tęczowa 5, tel. 604 470 772 
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W dniach 8-15 maja 2017 r. odbyła sie XIV edycja programu Tydzień Bibliotek pod hasłem: „Biblioteka. Oczywiście!”. Głównym celem akcji 
jest podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększenie prestiżu zawodu bibliotekarza i zaintere-
sowania książką szerokich kręgów społeczeństwa. Biblioteka Publiczna w Tenczynku po raz piąty włączyła się w obchody tego święta
W ramach Tygodnia Bibliotek i Spotkania 
torebkowego odwiedzili nas pracownicy 
Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego 
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzi-
nie. Zaproponowali ważny i trudny temat 
„Stop Przemocy w Rodzinie”. Spotkanie 
uwrażliwiło nas na wszelkie objawy prze-
mocy i agresji. Poznałyśmy instytucje po-
mocne w walce o prawo do ochrony siebie 
i bliskich nam osób.
W drugim spotkaniu wzięli udział ten-
czyńscy uczniowie klas pierwszych 
z wychowawczyniami Agatą Czopor 
i Barbarą Świerczek. Tematem spotkania 
był problem nieśmiałości. „Nieśmiałek” 
autorstwa Sylwii Chutnik z serii Poczytaj-
ki-Pomagajki to mądra opowieść o tym, 
że każdy z nas jest inny. Jedni są bardziej, 
inni mniej śmiali i otwarci. Nieśmiałość 
nie jest niczym złym i nie można z niej 
szydzić. W nieśmiałku może bowiem 
tkwić mądry i dobry człowiek. Dzieci 
włączyły się do rozmowy na ten temat. 
Okazało się, że problem nieśmiałości 
dotyczy prawie każdego z nas. I tych ma-
łych, i tych dużych.
Na trzecią imprezę zaprosiliśmy tenczyń-
skich przedszkolaków, którzy spotkali 
się z Barbarą Kozubek-Marczyk, autor-
ką książki dla dzieci „Trzy żółte pieski”. 
Pisarka, w otoczeniu „psiej sfory”, malo-
wała słowami historię powstania książki, 
swoją miłość do poezji, ulubione lektury 
wieku dziecięcego... Do czytania historii 
trzech piesków zaprosiła uczestników 
spotkania. Przedszkolaki z uciechą włą-
czyły się do zabaw proponowanych przez 
autorkę. Na zakończenie ogłosiliśmy 
konkurs plastyczny na najciekawszą ilu-

strację do przeczytanej książki. Nagrody 
książkowe z dedykacją ufundowała bo-
haterka spotkania. 
Na ostatnie spotkanie w Tygodniu Bi-
bliotek zaprosiliśmy tenczyńskich szó-
stoklasistów. Wzięli udział  w warsz-
tatach „Odpowiedzialność – słowo, 
które zobowiązuje” przygotowanych 
przez panią Ninę Kurdziel - Pełnomoc-
nika Burmistrza do Spraw Przeciwdzia-
łania Uzależnieniom. Wspólnie szukali 
odpowiedzi na pytania: Co to znaczy, 
że jesteśmy odpowiedzialni?, Czy bycie 
odpowiedzialnym oznacza zgłaszanie 
trudnych sytuacji dorosłym?, Czy jeste-
śmy odpowiedzialni za słowa, które wy-
powiadamy?, Za co nigdy nie możemy 
być odpowiedzialni?...
Znamy zwycięzców konkursu plastycz-
nego ogłoszonego podczas Tygodnia 
Bibliotek. Przyznaliśmy osiem równo-
rzędnych nagród:
•	 Grupa „Muchomorki”   

- Nikola Babiuch, Oliwia Biskup, 
Adam Tałach, 

•	 Grupa „Krasnoludki” 
- Marta Kubin, Iga Mazur, Aleksan-
dra Zięcik 

•	 Grupa „Leśne Duszki”  
- Maciej Pasternak, Jakub Sarota 

Nagrodzonym serdecznie gratulujemy!!!
Do zobaczenia za rok! Mamy nadzieję 
na wspólne świętowanie przyszłorocz-
nej edycji Tygodnia Bibliotek w ten-
czyńskiej bibliotece.

 v Danuta Nowak 
Biblioteka Publiczna w Tenczynku

BIBLIOTEKA PUBLICZNA W TENCZYNKU. OCZYWIŚCIE!

10 maja w Przedszkolu Samorządowym w Woli Filipowskiej już po raz 12 zorganizowany został „Gminny Przegląd Zespołów Tanecznych 
Przedszkolaków”. W tym dniu zaprezentowały się dzieci w wieku przedszkolnym z terenu całej gminy.  Zaprezentowały  tańce w dwóch 
kategoriach: NOWOCZESNE i LUDOWE. Łącznie 170 dzieci w 13 różnych układach tanecznych!!!
Kolejny raz przedszkolaki zachwyciły 
Jury poczuciem rytmu, dynamiką ta-
neczną, zaawansowanymi choreografią 
i pomysłowymi układami tanecznymi. 
Z roku na rok poziom przeglądu jest 
coraz wyższy, dzieci lepiej przygotowa-
ne, a i zainteresowanych udziałem coraz 
więcej.
 Jury w składzie Sylwia Wijas, Małgo-
rzata Snopczyńska-Anouar i Barbara 
Dudek wyróżniło 9 zespołów tanecz-
nych i przyznało dwie nagrody indy-
widualne w kategorii „Osobowość Ta-
neczna”.

TAŃCE LUDOWE:
•	 Wyróżnienie:  

Krakowiak - 6-latki z P.S. Zalas, 
opiekun Jolanta Waśnik

•	 III miejsce:  
Polonez – 6-latki z P.S. w Tenczynku,  
opiekun Iwona Krzanik

•	 II miejsce:  
Krakowiak – 5-latki z P.S. w Woli 
Filipowskiej, opiekun Elżbieta Żbik

•	 I miejsce:  
marsz Radeckiego – 6-latki z P.S. 
w Krzeszowicach, opiekun Danuta 
Bujakiewicz i Alina Drabek

TAŃCE NOWOCZESNE:
•	 Wyróżnienie:  

„Taniec z szarfami” – 6-latki z z P.S. 
w Woli Filipowskiej, opiekun Jolanta 
Dębska

•	 Wyróżnienie:  
„Na prerii” – 6-latki z oddziału 
przedszkolnego w Sz.P. w Sance, 
opiekun Monika Bulek

•	 III miejsce:  
„Czekolada” – 6-latki z P.S. w Woli 
Filipowskiej, opiekun Dorota Kleszcz

•	 II miejsce:  
„Taniec z kapeluszami” – 6-lat-
ki z P.S. w Tenczynku, opiekun 
Agnieszka Ścigalska

•	 I miejsce:  
„Taniec z szarfami” – 6-latki z P.S. 
w Krzeszowicach, opiekun Beata 
Głogowska, Grażyna Mykała i Alina 
Drabek

Osobowościami tanecznymi w tym roku 
zostali Łucja Kuc  z P.S. w Woli Fili-
powskiej i Oliwier Koźbiał z P.S. Ten-
czynku.
Fundatorem nagród dla nich była Pani 
Małgorzata Snopczyńska-Anouar fir-
ma”Harmonia Fitness”. 
19 maja o godzinie 17.00 wyróżnione 
zespoły zaprezentowały się przed lokal-
ną społecznością, Dyrektorami przed-
szkoli gminnych i zaproszonymi gość-
mi na  WYSTĘPIE LAUREATÓW 
XII GMINNEGO PRZEGLĄDU 
ZESPOŁÓW TANECZNYCH 
PRZEDSZKOLAKÓW. 
Wyrazów zachwytu i uznania nie było 
końca! Gratulujemy wszystkim uczest-
nikom, z nadzieją oczekując kolejnych 
występów za rok!

 v E.T.G.

ROZTAŃCZONE PRZEDSZKOLAKI
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Z własnego doświadczenia zauwa-
żyłem, iż ostatnimi czasy niezwykle 
„popularnym” w sądach występkiem 
stało się przestępstwo znęcania. 
Wynika to zapewne z coraz szerszej 
świadomości prawnej ofiar prze-
stępstw jak również prowadzonych 
w tym zakresie kampanii społecz-
nych, na skutek których  pokrzyw-
dzeni częściej ujawniają organom 
ścigania, że są ofiarami przestępstw 
mających miejsce w ich własnych 
domach.
Zgodnie z art.  207 kk, Kto znęca się 
fizycznie lub psychicznie nad osobą 
najbliższą lub nad inną osobą pozo-
stającą w stałym lub przemijającym 
stosunku zależności od sprawcy 
albo nad małoletnim lub osobą nie-
poradną ze względu na jej stan psy-
chiczny lub fizyczny, podlega karze 
pozbawienia wolności od 3 miesięcy 
do lat 5. Jeżeli czyn połączony jest 
ze stosowaniem szczególnego okru-
cieństwa, sprawca podlega karze 
pozbawienia wolności od roku do 
lat 10. W przypadku zaś targnięcia 
się pokrzywdzonego na własne ży-
cie odpowiedzialność sprawcy waha 
się w przedziale od lat 2 do 12.
Od razu chciałbym zwrócić uwagę 
na znamiona przestępstwa w posta-
ci czynności sprawczych „znęcania 
się” i uczulić Państwa, że zgodnie 
z orzecznictwem sądowym, jed-

norazowe zachowanie sprawcy i to 
nawet o bardzo silnym natężeniu 
nie wyczerpuje znamion tego czynu 
zabronionego. W takim wypadku 
ochrony należy szukać np. w opar-
ciu o treść przepisów art. 156 kk, 
157 kk (dotyczących uszkodzenia 
ciała), art. 216 kk (dot. zniewagi) 
czy art. 217 kk (dot. naruszenia nie-
tykalności cielesnej). Przestępstwo 
znęcania ma bowiem charakter wie-
loczynowy i jest związane z powta-
rzalnością zachowań sprawczych.
Istotnym dla bytu przestępstwa 
znęcania jest również stosunek za-
leżności pomiędzy sprawcą a ofiarą 
przestępstwa, co jednak nie do-
tyczy przypadku znęcania się nad 
małoletnim czy osobą nieporadną. 
Stosunek ten może mieć charakter 
prawny, ekonomiczny, psychiczny 
czy emocjonalny i zachodzi wów-
czas gdy pokrzywdzony nie jest 
zdolny z własnej woli przeciwstawić 
się znęcaniu i znosi je z obawy przed 
pogorszeniem swoich dotychcza-
sowych warunków życiowych (np. 
utratą pracy, środków utrzymania, 
mieszkania, rozłąką lub zerwaniem 
współżycia ze sprawcą). W przy-
padku braku tego stosunku w sy-
tuacji kiedy stroną pokrzywdzoną 
nie jest osoba najbliższa, osoba ma-
łoletnia czy nieporadna nie można 
mówić o przestępstwie znęcania się.

Czego mogą domagać się pokrzyw-
dzeni przestępstwem? Przede 
wszystkim można zwrócić się do 
sądu z wnioskiem o orzeczenie 
środka karnego w postaci obowiąz-
ku naprawienia wyrządzonej szko-
dy lub zadośćuczynienia za dozna-
ne krzywdy. Oczywiście dla ofiar 
wyżej wymienionych przestępstw 
najważniejszym jest uniknięcie dal-
szego zagrożenia ze strony sprawcy, 
a zatem sąd karny ma możliwość 
również orzeczenia wobec skaza-
nego zakazu przebywania w okre-
ślonym miejscu, kontaktowania się, 
zbliżania się do określonych osób 
lub nakazu opuszczania określone-
go miejsca pobytu czy okresowego 
opuszczenia lokalu zajmowane-
go wspólnie z pokrzywdzonym. 
Możliwość taka jest przewidzia-
na w razie skazania za umyślne 
przestępstwo z użyciem przemocy 
w tym zwłaszcza wobec osoby naj-
bliższej. Zakaz lub nakaz może być 
połączony z obowiązkiem zgłasza-
nia się do Policji lub innego wy-
znaczonego organu w określonych 
odstępach czasu, a zakaz zbliżania 
się do określonych osób - również 
kontrolowany w systemie dozoru 
elektronicznego.

 v Szymon Dubel
Adwokat

PORADY PRAWNE 

ZNĘCANIE SIĘ JAKO PRZESTĘPSTWO 
PRZECIWKO RODZINIE I OPIECE

Dzisiaj słów kilka o znęcaniu się jako jednym z przestępstw przeciwko rodzinie 
i opiece uregulowanych w Ustawie z dnia z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks 
karny (Dz.U.2016.1137 t.j. z dnia 2016.07.29 z późn. zm.) oraz o prawnych 
możliwościach mających na celu ochronę pokrzywdzonych.

Powyższy artykuł ma charakter jedynie informacyjny, mający na celu poszerzanie świadomości prawnej społeczności powiatu olkuskiego. 
Należy pamiętać, że celem uzyskania fachowej pomocy prawnej i rzetelnej porady dotyczącej konkretnej sprawy z uwzględnieniem jej 
specyfiki oraz indywidualnego charakteru należy udać się do profesjonalisty w osobie adwokata lub radcy prawnego.

Serdecznie zapraszam Państwa do wysyłania na adres e-mail: kancelaria@adwokat-dubel.pl nurtujących Państwa zagadnień z zakresu 
prawa, które to sugestie będą mogły zostać następnie poruszone na łamach „Gwarka Olkuskiego”.

Wielki Finał ”Eksperymentu Łańcuchowego” odbył się w sobotę, 
27 maja 2017 na III Kampusie Uniwersytetu Jagiellońskiego przy 
budynku Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej. 
Przekładnie, równie pochyłe, windy, tłoki, magnesy, mikroproceso-
ry – trudno zliczyć wszystkie sposoby i zjawiska fizyczne wykorzy-
stane do poruszenia metalowej kulki.
- Uczestnicy jubileuszowej edycji „Eksperymentu Łańcuchowego” 
wykazali się niezwykłą kreatywnością przy konstruowaniu urzą-
dzeń, ale największy podziw jury wzbudziła wiedza i pasja, z jaką 
wyjaśniali zastosowane prawa fizyki – mówi Daniel Dziob, koor-
dynator projektu, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. - Była to 
wyjątkowa lekcja, mówiąca o tym, że fizyka towarzyszy nam na co 
dzień i jest naprawdę ciekawa – dodaje Dziob.
W związku z rekordową liczbą drużyn organizatorzy zdecydowali 
się przyznać aż 17 wyróżnień i 16 nagród głównych w pięciu kate-
goriach. W kategorii „Szkoły podstawowe i przedszkola” najlepsi 
okazali się uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 z Bytomia, którzy 
zbudowali maszynę „Wszystkie śmieci ze szkolnej piwnicy”, Szkoły 
Podstawowej nr 2 z Rabki-Zdrój (urządzenie „Góralska siła”) oraz 
Prywatnego Przedszkola „Dorotka” z Oddziałami Integracyjnymi 
z Krakowa (RoFiMax). W kategorii „Szkoły średnie i studenci” 
nagrodzono Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Tarnowie 
(„MIG v.1”), Liceum Ogólnokształcące w Środzie Wielkopolskiej 
(„Plac budowy”) oraz studentów krakowskiej AGH („Elelektro-
roller 3.1”). Najliczniejszą grupę stanowili gimnazjaliści, wśród 
których największą kreatywnością wykazali się uczniowie Zespołu 
Szkół Filomata z Gliwic („Krótka historia kulki”), Zespołu Szkół 
nr 1 w Wiśle („Generator efektu kulki”), Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Modlnicy („H2O”) oraz drużyna mieszana „Naukowy 
zawrót głowy” ze Stalowej Woli („Fizyka w świecie klocków lego”). 
W kategorii „rodzinnej” jury zachwyciło urządzenie „Farma Wiatro-
wa” wykonane przez drużynę z Raciborza, „Starwars kulka mocy” 
rodziny z Mysłowic oraz „Z widokiem na Kraków” rodziny z Rosji, 
mieszkającej obecnie w Krakowie. Nagrodę publiczności otrzymały: 
Szkoła Podstawowa nr 43 w Krakowie („Park Rozrywki”) Zespół 

Szkół Ogólnokształcących nr 
1 w Raciborzu („ForSzpan”) 
oraz Gimnazjum w Libuszy 
(„Park Rozrywki”).  

Organizatorzy:
Konkurs organizowany jest 
przez Koło Naukowe Biofi-
zyki Molekularnej i Fizyki 
Medycznej oraz Wydział 
Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Ja-
giellońskiego we współpracy z Wydziałem Edukacji Uniwersytetu 
w Lublanie. Patronat honorowy nad V edycją „Eksperymentu Łań-
cuchowego” objęli: Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska, 
Marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa, Wojewoda 
Małopolski Józef Pilch, Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. 
dr hab. med. Wojciech Nowak oraz Prezes Polskiego Towarzystwa 
Fizycznego prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow. Spon-
sorem strategicznym V edycji jest PKO Bank Polski.

NIEZWYKŁA LEKCJA FIZYKI!
REKORDOWY FINAŁ „EKSPERYMENTU ŁAŃCUCHOWEGO”
W sobotę, 27 maja, w Krakowie przeprowadzono dość nietypowy eksperyment. 126 urządzeń działających z wykorzystaniem 
różnych praw i zjawisk fizycznych udało się połączyć w łańcuch i uruchomić w celu przetransportowanie metalowej kulki. To 
była bardzo widowiskowa lekcja fizyki.

PUNKT INFORMACJI, WPARCIA I POMOCY  
DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzeszowicach, ul. Kościuszki 43

GODZINY PRZYJĘĆ pracowników socjalnych tut. Ośrodka
Poniedziałek:	15:00	-	17:00	•	Czwartek:	7:30	-	10:00

PORADY PRAWNE- pan Paweł Mirski
Poniedziałek:	15:00	-	17:00	•	Czwartek:	7:30	-	10:00	

GODZINY PRZYJĘĆ psychologa - pani Maria Żbik
Poniedziałek:	12:00	-	14:00	•	Czwartek:	13:30	-	16:00

Pomoc można uzyskać także w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Krzeszowicach, ul. Kościuszki 43:

Poniedziałek	7:30-17:00	•	Wtorek-Czwartek	7:30-15:30	•	Piątek	7:30-14:00	
Nr telefonu: 12-258-30-87, 12-258-30-83

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie w Krzeszowicach:  

Dorota Ropka Tel. Komórkowy: 724-068-540

Krzeszowice ul. Legionów Polskich 2
tel. 796 871 058

• BUKIETY • FLORYSTYKA ŚLUBNA
• KWIATY DONICZKOWE • KOSZE KWIATOWE
• OZDOBY, KOMPOZYCJE KWIATOWE
• WIANKI NA RÓŻNE OKAZJE
• WIEŃCE I WIĄZANKI POGRZEBOWE
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PRODUCENT WYROBÓW 
Z DREWNA OFERUJE:
• Boazerię świerkową: 
szer. 7 cm, 9 cm lub 13 cm 
• Podbitkę pod dachy: 
szer. 91 mm lub 111 mm
• Bardzo duży asortyment 
   listew wykończeniowych:
   z lipy, świerka, buka, 
   dębu  i jesionu 
• Deski podłogowe, schody, 
   poręcze, tralki, sztachety, 
   więźby dachowe
• Akcesoria ogrodowe 
• Akcesoria kuchenne 
• Drewniane zabawki dziecięce
• Ozdoby, bibeloty 
• Skrzynki do decupage

WSZYSTKO Z DREWNA
"U GÓRALA"

Czynne: poniedziałek - 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

U NAS
NAJTANIEJ !!

OGROMNY WYBÓR I NISKIE CENY!

MOŻLIWOŚĆ DOWOZU WŁASNYM TRANSPORTEM

• DRZWI WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE 
• MEBLE OGRODOWE
• MEBLE POKOJOWE SOSNOWE, DĘBOWE 
   - salon, sypialnia 
   - tradycyjne i nowoczesne

METECO   + 48 602 584 973
biuro@meteco.pl                        www.meteco.pl

STOLARKA OKIENNA
BRAMY GARAŻOWE
  • SEGMENTOWE
  • ROLOWANE
  • UCHYLNE
AUTOMATYKA

ZAMÓW – BEZPŁATNY POMIAR I WYCENĘ

Odprawa emerytalna jest świadcze-
niem jednorazowym, co oznacza, że 
pracownik nabywa do niej prawo tylko 
raz w ciągu kariery zawodowej.
Warunkiem nabycia uprawnień do od-
prawy jest ustanie stosunku pracy z po-
wodu przejścia pracownika na emery-
turę. Prawo do tej odprawy wiąże się 
z ustaniem stosunku pracy niezależnie 
od tego, czy następuje to na skutek 
wypowiedzenia umowy o pracę czy 
jej rozwiązania, czy też rozwiązania 
wskutek upływu czasu, na jaki zawarto 
umowę.  
W orzecznictwie sądowym wyrażano 
jednak pogląd, że gdy dochodzi do 
ciężkiego naruszenia przez pracowni-
ka podstawowych obowiązków, to roz-
wiązanie z takiej przyczyny stosunku 
pracy może nie uzasadniać przyznania 
prawa do odprawy emerytalnej, na co 
wskazał Sąd Najwyższy w wyroku 
z 26 listopada 2013 roku sygn. akt II 
PK 60/13. Również rozwiązanie umo-
wy o pracę bez wypowiedzenia przez 
pracownika z winy pracodawcy na 
podstawie art. 55 § 11 k.p. nie może 
być uznane za ustanie stosunku pracy 
w związku z przejściem na emeryturę, 
wobec czego podwładnemu nie przy-
sługuje odprawa pieniężna, choćby 
przed rozwiązaniem stosunku pracy 
miał ustalone prawo do emerytury, 
na co zwrócił uwagę Sąd Najwyższy 
w wyroku z 16 listopada 2000 roku 
sygn. akt I PKN 81/00. 
Zaistnienie związku pomiędzy roz-
wiązaniem stosunku pracy a przej-
ściem na emeryturę jest warunkiem 
niezbędnym do uzyskania prawa do 
odprawy emerytalnej przewidzianej 
w art. 921 k.p. 

Związek ten może mieć charakter 
czasowy (rozwiązanie stosunku pracy 
zbiega się w czasie z nabyciem prawa 
do świadczenia), przyczynowy (powo-
dem ustania zatrudnienia jest nabycie 
prawa do emerytury) lub mieszany. 
Możemy mówić również o związku 
funkcjonalnym, w sytuacji, gdy roz-
wiązanie stosunku pracy nastąpiło 
przed ustaleniem prawa do emerytury, 
ale przyznanie tego świadczenia jest 
konsekwencją sytuacji bezpośrednio 
poprzedzającej ustanie zatrudnienia. 
Prawo do odprawy nie zależy też od 
charakteru umowy o pracę ani od cza-
su trwania umowy terminowej. Istotne 
jest bowiem, aby rozwiązanie stosunku 
pracy doprowadziło do skorzystania 
przez pracownika z przysługujących 
mu uprawnień z ubezpieczenia spo-
łecznego. Wystarczające jest więc 
występowanie określonego następstwa 
w czasie między rozwiązaniem sto-
sunku pracy a uzyskaniem emerytury. 
Decydujące znaczenie dla nabycia pra-
wa do odprawy emerytalnej ma zatem 
przejście na emeryturę połączone z de-
finitywnym ustaniem stosunku pracy, 
czyli zmiana pracowniczego statusu 
prawnego na status emeryta przez pra-
cownika, który w związku z ustaniem 
stosunku pracy korzysta z uzyskanych 
uprawnień emerytalnych, co wynika 
z wyroku Sądu Najwyższego z 2 mar-
ca 2010 roku sygn. akt II PK 239/09 
i wyrok Sądu Najwyższego z 6 czerwca 
2000 roku sygn akt I PKN 700/99. 
Pracownicy mają zagwarantowa-
ne prawo do odprawy emerytalnej 
w wysokości jednomiesięcznego wy-
nagrodzenia. Podstawą obliczenia 
konkretnej kwoty tego świadczenia są 
przepisy rozporządzenia ministra pra-

cy i polityki socjalnej z 29 maja 1996 
r. w sprawie sposobu ustalania wyna-
grodzenia w okresie niewykonywania 
pracy oraz wynagrodzenia stanowiące-
go podstawę obliczania odszkodowań, 
odpraw, dodatków wyrównawczych 
i innych należności (Dz.U. nr 62, poz. 
289 z późn. zm). Przy czym w myśl § 
2 ust. 1 pkt 7 tego rozporządzenia na-
leży w tym przypadku stosować zasady 
obowiązujące przy obliczaniu ekwi-
walentu pieniężnego za urlop wypo-
czynkowy, które z kolei zawarte są w § 
14–19 rozporządzenia ministra pracy 
i polityki socjalnej z 8 stycznia 1997 
roku w sprawie szczegółowych zasad 
udzielania urlopu wypoczynkowego, 
ustalania i wypłacania wynagrodze-
nia za czas urlopu oraz ekwiwalentu 
pieniężnego za urlop (Dz.U. nr 2, poz. 
14). Dla obliczenia wysokości odpra-
wy emerytalnej będzie więc miała 
znaczenie wysokość wynagrodzenia 
pracownika w dacie rozwiązania jego 
stosunku pracy, po którym przejdzie 
on na świadczenie. 
Odprawę emerytalną wypłaca się do-
piero w przypadku rozwiązania umo-
wy o pracę. Kodeks pracy nie pozwala 
na wypłatę tego świadczenia w trakcie 
trwania stosunku pracy, choćby w tym 
czasie pracownik otrzymał decyzję 
z ZUS o przyznaniu mu emerytury. 
Jeżeli jednak pracownik po uzyskaniu 
prawa do emerytury nadal pozosta-
je w zatrudnieniu, to oznacza, że jest 
on pracującym emerytem. W takiej 
sytuacji nie przysługuje mu prawo do 
odprawy emerytalnej, gdyż nie nastą-
piło ustanie zatrudnienia w związku 
z uzyskaniem emerytury.

 v Rafał Czeladzki
email: RCzeladzki@gmail.com

PORADY PRAWNE 

ODPRAWA EMERYTALNA
Odprawa emerytalna to świadczenie, przysługujące pracownikowi w wysokości 
jednomiesięcznego wynagrodzenia, spełniającemu warunki uprawniające do 
emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na to świadczenie.

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 105 m kw. we wsi Brodła gm. Alwernia. Cena: 199 tys. PLN.
2. Dom w Młoszowej, na działce 30 a. Cena: 225 tys. PLN.
3. Mieszkanie w domu w Czernej plus działka. Cena: 165 tys. PLN.
4. Dom ok. 45 m kw w Woli Filipowskiej, na działce 44 a. Cena: 95 tys. PLN.
5. Dom ok. 200 m kw. działka 12 a w Jerzmanowicach. Cena: 420 tys. PLN.
6. Dom 308 m kw. w Gm Krzeszowice, działka 30 a. Cena: 1.390 tys. PLN.
7. Dom w Tenczynku. 100 m kw. plus garaż., działka 7a. Cena: 298 tys. PLN.
8. Dom w Czułowie., 150 m kw., działka 15 arów. Cena:  540 tys. PLN.
9. Dom w Kochanowie - 438 m kw działka 44 a. Cena: 1.500 tys. PLN.
10. Kamienica w centrum Olkusza. Cena: 660 tys. PLN. 

DZIAŁKI NA SPRZEDAŻ
11. Działka o pow. ok. 22 a w Zalasie. Cena: 109 tys. PLN.
12. Działka budowlana o pow. 16 a w Woli Filipowskiej. Cena: 104 tys. PLN.
13. Działka budowlano-rolna o pow. 63 a. Cena: 189 tys. PLN.
14. Działka budowlana 34 a w Krzeszowicach. Cena: 204 tys. PLN.
15. Działka budowlana 26 a w Krzeszowicach. Cena: 210 tys. PLN.
16. Działka budowlana 48 a w Krzeszowicach 48 a. Cena: 210 tys. PLN.
17. Działka bud-usł. o pow. 2,34 ha w Krzeszowicach. Cena: 3 mln PLN.
18. Działka bud-usł. o pow. 67,4 a w Krzeszowicach. Cena: 945 tys. PLN.
19. Działka bud-usł. o pow. 85,6 a w Krzeszowicach. Cena: 1.190 tys. PLN.
20. Działka bud-usł. o pow. 81,6 a w Krzeszowicach. Cena: 1.130 tys. PLN.
21. Działka budowlana 10,6 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 106 tys. PLN.
22. Działka budowlana 12 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 120 tys. PLN.
23. Działka budowlana 11,2 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 97 tys. PLN.
24. Działka  budowlana 11,5 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 122 tys. PLN.
25. Działka budowlana 10 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 85 tys. PLN.
26. Działka budowlana 23,7 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 250 tys. PLN.
27. Działka budowlana 8 a w Tenczynku. Cena: 77 tys. PLN.
28. Działka budowlana 25 a w Tenczynku. Cena: 169 tys. PLN.
29. Działka budowlana 15,8 a w Sance. Cena: 169 tys. PLN.
30. 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.

31. Działka 12 a w Nawojowej Górze. Cena: 134 tys PLN.
32. Działka o pow. 13 a w Nawojowej Górze. Cena: 144 tys. PLN.
33. Działka budowlana 28 a w Miękini gm. Krzeszowice. Cena: 154 tys. PLN
34. Działka budowlana 7 a w Miękini, gm. Krzeszowice. Cena: 69,5 tys. PLN.

35. Działka budowlana 10 a w Bolechowicach. Cena: 199 tys. PLN.
36. Działka budowlana 19 a w Szczyglicach. Cena: 342 tys. PLN.
37. Działka budowlana 10 a w Burowie. Cena: 180 tys. PLN.
38. Działka budowlana 17 a w Karniowicach. Cena: 294 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. 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. 
46. Działka budowlana 11 a w Jeziorzanach. Cena: 107 tys. PLN.
47. Działka budowlana 19 a w Mnikowie. Cena: 139 tys. PLN
48. Działka bud-usł. 24 a w Rybnej. Cena: 245 tys. PLN.
49. Działka budowlana ponad 30 a, Czułów- Zręby. Cena: 128 tys. PLN.
50. Działka budowlana 22 a w Zagaciu. Cena: 143 tys. PLN.
51. Działka budowlana 14,5 a w Zagaciu. Cena: 89 tys. PLN.
52. Działka budowlana 13,5 a w Zagaciu. Cena: 84 tys. PLN.
53. Działka budowlana 10 w Cholerzynie. Cena: 167 tys. PLN.
54. Działka budowlana 23 a w Nieporazie. Cena: 88 tys. PLN.
55. Działka budowlana 10 a w Nieporazie Cena: 67 tys. PLN.
56. Działka rekreacyjna 35 a ze skałą, Jerzmanowice. Cena: 120 tys. PLN.
57. Działki rolne w Racławicach o pow. 62 a i pow. 94 a. Cena: 1500 PLN / 1 ar.
58. Działka rolna 2,48 ha w Białym Kościele. Cena: 255 tys. PLN. 

DZIAŁKI KOMERCYJNE NA SPRZEDAŻ
59. Działka bud- usł. 24 a w Rybnej. Cena: 245 tys. PLN.
60. Działka budowlana ponad 30 a, Czułów – Zręby. Cena: 128 tys. PLN.
61. Działka budowlana 22 a w Zagaciu Cena: 143 tys. PLN.
62. Działka budowlana 14,5 a w Zagaciu. Cena: 89 tys. PLN.
63. Działka budowlana 13,5 a w Zagaciu. Cena: 84 tys. PLN.
64. Działka usł-bud o pow. 2,34 ha w centrum Krzeszowic. Cena: 3 mln PLN.
65. Działka usł-bud o pow. 67,4 a w centrum Krzeszowic. Cena: 945 tys. PLN.
66. Działka usł-bud o pow. 85,6 a w centrum Krzeszowic. Cena: 1,19 mln PLN.
67. Działka usł-bud o pow. 81,6 a w centrum Krzeszowic. Cena: 1,13 mln PLN.
68. Działki usł-bud: 2 x 15 a oraz 20 a w Kochanowie. Cena: 240 tys. PLN  

(podana cena dotyczy działki 15 a).
69. Działki usł-bud po 7,5 a w Kochanowie. Cena 1 działki: 159 tys. PLN.
70. Działka usł - bud, 7,5 a. w Kochanowie Cena: 158 tys. PLN.

71. Działka 1,48 Ha, użytkowanie wieczyste, budynek magazynowo-usługowy o 
pow. 1710 m kw w północno-wschodniej części Krakowa.

72. Działka przemysłowa 2,97 ha.  w północno-wschodniej części Krakowa.
73. Działka bud-usł 64 a w Zabierzowie. Cena: 880 tys. PLN. 

 

DOMY/MIESZKANIA DO WYNAJĘCIA
74. Pokój w domu w Zabierzowie, ok. 25 m kw. Pokój jednoosobowy - 500 PLN / m-c 

plus media ok. 80 PLN miesięcznie. Pokój dwuosobowy - 600 PLN / m-c plus media. 
Kaucja w wys. jednomiesięcznego czynszu. Basen, siłownia, miejsca parkingowe.

75. Parter domu wolnostojącego - ok. 70 m kw., w Siedlcu k/Krzeszowic. Oddzielne 
wejście. Cena 1300 PLN / m-c plus media w/g zużycia.

76. Dwa odrębne mieszkania w domu w Zabierzowie. Do wynajęcia od lipca (dół 
domu do wynajęcia od zaraz). Cena dotyczy wynajmu dla max 6 osób. Cena: 
2000 PLN / m-c plus media w/g zużycia.

77. Mieszkanie ok. 50 m kw. w domu w Zabierzowie. Cena wynajmu na min. 2 lata - 
1000 PLN / m-c, na rok - cena 1100 PLN / m-c plus media w/g zużycia

78. Pokój w domu w Woli Filipowskiej. Cena: 600 PLN / m-c.
79. Dwie kondygn. w domu ok. 120 m kw.: w Bęble. Cena: 1500 PLN / m-c.

DLA PRACOWNIKÓW
80. Pokoje: 3, 4-osobowe w domu w Krzeszowicach. Cena: 1800 PLN / m-c  

z mediami, ogrzewaniem w okresie zimowym. Cena dotyczy 5 osób za miesiąc.
81. Parter domu wolnostojącego - ok. 70 m kw., w Siedlcu k/Krzeszowic. Dla max 5 

pracowników. Cena 1300 PLN / m-c plus media w/g zużycia. Miejsca parkingowe.
82. Dwa odrębne mieszkania w domu w Zabierzowie dla max 6 osób. Do wynajęcia 

od lipca (dół domu do wynajęcia od zaraz). Cena: 2000 PLN / m-c plus media w/g 
zużycia. Cena dotyczy wynajmu dla max 6 osób. 

83. 3-osobowy pokój w domu w Krzeszowicach. Cena dot. 3 osób - 1100 PLN / m-c.
84. Dom dla 6 - 12 osób w Ściejowicach. Cena: 2000 PLN / m-c. 

LOKALE DO WYNAJĘCIA
85. Lokal usł-biur, ok. 50 m kw. w Czubrowicach. Cena: 700 PLN / m-c.
86. Lokal usł-biur, ok. 100 m kw. w Czubrowicach. Cena: 1500 PLN / m-c.
87. Lokal usł-biur, ok. 180 m kw. w Racławicach. Cena: 1500 PLN / m-c.
88. Lokal usł-biur, w Zabierzowie ok. 55 m kw. Cena: 1500 PLN / m-c.

Aktualnie poszukiwane: dom do zamieszkania do 200 m kw, dom lub mieszkanie do wynajęcia do 30 km od Krakowa - tel. 796 351 499

Siedziba biura: 
Krzeszowice, ul. Legionów Polskich 1  

(budynek „Pasaż TP”)

tel.: 796 351 499
biuro@gwarek-nieruchomosci.pl
www.gwarek-nieruchomosci.pl

Do sprzedania dom 90 m kw. w Grojcu, 5 km od 
Tenczynka. Dom z lat sześćdziesiątych, skła-
da się z dwóch części: I do zamieszkania,  
II do remontu: 3 pokoje, łazienka x 2, kuchnia x 2. 

Cena: 150 tys. PLN

Do sprzedania rozbudowany dom, w stanie 
surowym z nowym dachem 2 x 130 m kw.  
w Młoszowej gm. Trzebinia. Dom usytuowany na 
działce 30 a. Nowa część dobudowana w 2006 r. 

Cena: 225 tys. PLN. 

Widokowa działka budowlana o pow. 27 a,  
w Mnikowie gm. Liszki. Media: gaz, kanalizacja, 
woda i prąd w działce. Dojazd drogą asfaltową, 
gminną. Szerokość działki ok. 25 m. Działka z 
rozległym widokiem na okolicę. 

Cena: 350 tys. PLN.

Do sprzedania przepiękna i ostatnia w ciągu 
budowlanym działka, o powierzchni 28 a w Mię-
kini gm. Krzeszowice. Położona blisko granicy z 
Krzeszowicami. ostatnia w ciągu budowlanym. 

Cena: 154 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA DO SPRZEDANIA DO SPRZEDANIA DO SPRZEDANIA

DO SPRZEDANIA  
nietuzinkowa działka  

o pow. ok. 22 a w Zalasie 
Cena: 109 tys. PLN. 

DO SPRZEDANIA  
działka o pow. 1900 m kw. w pięk-

nej części Mnikowa gm. Liszki. 
Wszystkie media przy działce. 

Cena: 139 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA  
mały dom ok 45 m kw. do remontu. 
Dom  na działce 44 a. - częściowo 

działka budowlana M1, a częściowo ZN. 
Cena: 95 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA  
nietuzinkowa działka budowlana 
o pow. 1200 m kw. pod lasem, w 

Nawojowej Górze. 
Cena: 134 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA  
działka budowlano-usługowa 64 a w 
Zabierzowie. Działka położona jest 

przy drodze gminnej - dojazd dla TIR. 
Cena: 880 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA  
niepowtarzalna posesja położona w 
szczególnym miejscu, w Rudnie. Dom 
ponad 300 m kw, działka 30 a. 

Cena: 1.390 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA  
widokowa działka budowlana M1 
(budownictwo jednorodzinne) w 

Woli Filipowskiej o pow. 16 a.
Cena: 104 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA  
działka budowlana 8 a w Tenczynku. 

Prąd i woda przy działce, gaz i 
kanalizacja ok. 40-50 m od działki.

Cena: 77 tys. PLN. 

DO WYNAJĘCIA  
hala 150 m kw., w Nawojowej Górze, 
przy drodze asfaltowej. Parking na 5 

samochodów. 
Cena: 1500 PLN / m-c. 

DO SPRZEDANIA  
działka budowlana 14,5 a w 

Zagaciu gm. Czernichów. Działka 
położona jest przy drodze gminnej. 

Cena: 89 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA  
widokowa działka o wielkości 10 a 

w Siedlcu. W otoczeniu działki same 
nowe domy. Dojazd drogą asfaltową.

Cena: 85 tys. PLN.

DO WYNAJĘCIA  
lokal usługowo-biurowy, ok. 

100 m kw. w Czubrowicach gm. 
Jerzmanowice-Przeginia. 
Cena: 1500 PLN / m-c.

DO SPRZEDANIA  
działka 10 a zbliżona do 

kwadratu w Cholerzynie gm. 
Liszki blisko Kryspinowa

Cena: 167 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA  
duży dom ok 200 m kw. na pięknej 

działce 12 a w Jerzmanowicach.  
Dom składa się z 3 kondygnacji.

Cena: 420 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA  
piękna działka 13 a, obok lasu,  

w Piekarach gm. Liszki. Projekt domu - 
„dom w orlikach 3” o pow. 162 m kw.  

Cena: 270 tys. PLN. 

DO SPRZEDANIA  
świetnie usytuowana komunika-
cyjnie działka budowlana 23 a w 

Nieporazie gm. Alwernia. 
Cena: 88 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA  
pół domu: 3 pokoje, łazienka, kuchnia, 

strych, czyli wyodrębniony lokal w 
domu wolnostojącym w Czernej.

Cena: 165 tys. PLN.

DO WYNAJĘCIA  
mieszkanie w Krzeszowicach - 2 pokoje, 
kuchnia, łazienka, piwnica. Pow. 47 m kw. 

Cena: 1100 PLN / m-c  
(łącznie: czynsz plus odstępne).  

Kaucja: 700 PLN. 
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WYDARZENIA KULTURALNE, IMPREZY, SPOTKANIA

CHRZANÓW

Kino "Sztuka" w Chrzanowie zaprasza
„PIRACI Z KARAIBÓW: ZEMSTA SALAZARA” 2D/3D [napisy/dubbing PL]

• 16.06 - 18.06  godz. 13.20 (3D dubbing), 20.15 (2D napisy) • 19.06  godz. 20.00 (2D napisy) • 
• 20.06  godz. 13.20 (3D dubbing), 20.15 (2D napisy) • 21.06-22.06  godz. 20.00 (2D napisy) •

reż.: J. Ronning, E. Sandberg;  czas: 127 min.; gat.: fantasy/przygodowy; prod. Australia/USA, 10 lat
Cena biletu 2D: Piątek - Niedziela i Święta: 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 i Święta: norm. 20,00 zł, ulg. 17,00 zł. Poniedziałek - Czwartek: 17,00 zł.

„AUTA 3” PREMIERA 2D/3D [dubbing PL]
• 16.06-18.06  godz. 15.45 (2D), 18.00 (3D) • 20.06  godz. 15.45 (2D), 18.00 (3D) • 

• 21.06  godz. 10.00 (2D), 12.10 (3D) • 23.06-28.06  godz. 14.00 (2D), 16.00 (3D), 18.15 (2D) •
• 29.06  godz. 10.00 (2D), 12.10 (3D) •

reż.: Brian Fee; czas: 108 min.;gat.: animacja/komedia;prod. USA, b/o
Cena biletu 2D: Piątek - Niedziela i Święta: 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 i Święta: norm. 20,00 zł, ulg. 17,00 zł. Poniedziałek - Czwartek: 17,00 zł.

„KRÓL ARTUR: LEGENDA MIECZA”
• 23.06-28.06  godz. 20.30 • 29.06  godz. 20.00 •

reż.: Guy Ritchie; czas: 126 min.; gat.: dramat/przygodowy; prod. USA/Australia/Wielka Brytania, 15 lat
Cena biletu: Poniedziałek - Czwartek: 13,00 zł. Piątek - Niedziela i Święta: norm. 15,00 zł, ulg. 13,00 zł.

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

„W STARYM, DOBRYM STYLU” PREMIERA
• 30.06-6.07 godz. 20.00 •

reż.: Zach Braff; czas: 96 min.; gat.: komedia; prod. USA, 12 lat
Cena biletu:  Poniedziałek - Czwartek: 13,00 zł. Piątek - Niedziela i Święta: norm. 15,00 zł, ulg. 13,00 zł.

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

„GRU, DRU I MINIONKI” PREMIERA 2D/3D [dubbing PL]
• 30.06-13.07  godz. 14.00 (2D), 16.00 (3D), 18.00 (2D) • 

reż.: Kyle Balda; czas: 96 min.; gat.: animacja/komedia/przygodowy; prod. USA, b/o
Cena biletu 2D: Piątek - Niedziela i Święta: 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 i Święta: norm. 20,00 zł, ulg. 17,00 zł. Poniedziałek - Czwartek: 17,00 zł.

JERZMANOWICE - PRZEGINIA

KRZESZOWICE

TRZEBINIA

WIELKA WIEŚ

Kino "Sokół" w Trzebini zaprasza
PREMIERA: „AUTA 3” (dubb pl) 

• 15.06 - 3D 15:00, 2D 17:15 • 16.06 - 2D 15:00, 3D 17:15 • 17.06, 24.06 - 2D 14:00, 3D 16:15, 2D 18:30 •
• 18.06 - 3D 14:00, 2D 16:15, 3D 18:30 • 20.06, 22.06 - 2D 15:30, 3D 17:45 • 21.06 - 3D 15:30, 2D 17:45 •

• 23.06 - 3D 14:00, 2D 16:15, 3D 18:30 • 25.06 - 2D 14:00, 3D 16:15, 2D 18:30 • 
• 27.06, 29.06 - 2D 15:30, 3D 17:45 • 28.06 - 3D 15:30, 2D 17:45 •

czas trwania: 104 min, animowany, USA; cena biletów- 20 zł i 17 zł 3D, 14 zł i 12 zł 2D

PREMIERA: „GRU, DRU I MINIONKI” (dubb pl) 
• 30.06, 01.07, 07.07 - 2D 15:00, 3D 17:00, 2D 19:00 • 02.07, 09.07 - 2D 15:00, 2D 17:00, 3D 19:00 •

• 04.07, 06.07, 11.07 - 2D 16:00, 3D 18:00 • 05.07, 12.07 - 3D 16:00, 2D 18:00 •
• 08.07 - 3D 15:00, 2D 17:00, 2D 19:00 • 12.07 - 3D 16:00, 2D 18:00 •

czas trwania: 98 min, animowany, USA; cena biletów- 20 zł i 17 zł 3D, 14 zł i 12 zł 2D

 „OBCY: PRZYMIERZE” (napisy pl)  
• 14.06, 15.06 - 20:00 •

czas trwania: 129 min, horror sf, USA; cena biletów- 14 zł i 12 zł

„JUTRO BĘDZIEMY SZCZĘŚLIWI” (napisy pl) 
• 16.06 –19:30 • 17.06, 18.06 – 20:45 • 20.06, 21.06, 22.06 –20:00 •

czas trwania: 90 min, komedia/dramat, Francja; cena biletów- 14 zł i 12 zł

„PONAD WSZYSTKO” (napisy pl) 
• 23.06, 24.06, 25.06 –20:45 • 27.06, 28.06, 29.06 –20:00 •

czas trwania: 90 min, romans, USA; cena biletów- 14 zł i 12 zł

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

„DZIEŃ SĄDU” - TEATR POD DOBRYM OKIEM
Zapraszam na wystawę malarstwa i ceramiki ZBIGNIEWA GIERCZAKA

Galeria NA STYKU MOKSiR Chrzanów ul. Broniewskiego 4 • maj 
- czerwiec 2017 

Urodzony 8 lipca 1972 roku w Chrzanowie. Absolwent ASP im. Jana Matejki 
w Krakowie. Dyplom z wyróżnieniem w 2004 roku na Wydziale Malarstwa 
w pracowni prof. Jacka Waltosia. Aneksy z rysunku i ceramiki. Zajmuje się 
malarstwem, rysunkiem, szkłem i ceramiką. Jest członkiem stowarzyszenia 
Ceramika Bez Granic. Autor kilkudziesięciu wystaw w kraju i za granicą. Liczne 
polichromie sakralne w Krakowie, Bielsku-Białej, Ostrowcu Świętokrzyskim, 
Zawierciu, Kwaczale, Starachowicach, Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu, Ka-
towicach i  Braciejówce. 

w y s t a w a
malarstwa 

i ceramiki

Zbigniew
giercZak

CHRZANÓW, mAj  - CZERWIEC 2017
WERNIsAż - 26 mAjA godZ. 19.00
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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.

PODOPIECZNI FUNDACJI CZŁOWIEK DLA ZWIERZĄT SZUKAJĄ DOMU
ZNAJDŹ FUNDACJĘ NA FB I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Porzucony „przez swoich ludzi” przy 
drodze E7, nie ruszał się z miejsca i 
czekał, a tu przyszli zupełnie obcy 
ludzie, ale na pewno lepsi... Nie 
trzeba naprawdę wiele, by grymas 
bólu porzucenia i odtrącenia na 
psim pysku zmienił się w szczęśliwy 
uśmiech. Wystarczyło trochę zain-
teresowania, kilka ciepłych słów... 
Wyobraźcie sobie szczęście tego psa, 
kiedy naprawdę poczuje się potrzeb-
ny... Dom! To się musi dla niego zdarzyć!... Maestro waży około 27 kg, ma około 
10 lat i jest niewidomy.  Tel. 783 553 197.

Maleńka, zagubiona Duszka... Jeszcze 
kostnieje przy dotyku, ale już bez paniki 
pozwala na zapięcie smyczy. Nie wiemy 
co ją spotkało w życiu. Czy to pobyt w 
dużym schronisku? Czy to wielka krzyw-
da ze strony człowieka? Ale wiemy, że 
tylko teraz dobry, kochający, osobisty i na 
wyłączność człowiek może jej wszystkie 
doznane krzywdy wynagrodzić. Duszka 
ma około 5 lat, waży 7 kg. Marzeniem 
byłby dla niej dom z ogródkiem. 
Tel. 783 553 197.

To kochana, grzeczna i przyjazna suczka. Zizinka jest przesłodka. 
Może na początku troszkę bać się nowopoznanych osób, ale nie 
wykazuje najmniejszej agresji. Zizinka jest średniej wielkości - 
waży nieco poniżej 20 kg, większa nie będzie. Ma około 2 lat, 
na pewno nie więcej. Dogaduje się z innymi psami, nie jest ani 
złośliwa, ani zaczepna. Uwielbia wkładać głowę pod rękę opiekuna, 
chętnie się przytula, jest bardzo proludzka. Suczka ładnie chodzi 
na smyczy, bardzo lubi towarzystwo opiekunów. To wspaniała, 
delikatna i wrażliwa psinka. Prosimy o dobry dom dla Zizinki. 

Mały, stary, ślepy i porzuco-
ny...bo chyba sam nie wybrał 
się na przechadzkę po lesie? 
Pachwinowa przepuklina spo-
wodowana urazem mecha-
nicznym, masa kleszczy, 
zmiany na skórze, ogólne 
wyniszczenie i strach trud-
ny do opisania... Przez mie-
siąc pozbierał się fizycznie i 
psychicznie... Ale co dalej?... 
Przytuliskowy boks do końca życia?...On ma jeszcze nadzieję... 
Tel. 783 553 197.

Imię dostał adekwatnie do 
sytuacji w jakiej został zna-
leziony. Koczował kilka mroź-
nych dni śpiąc na poboczu 
drogi w małej miejscowości. 
Zmarznięty, głodny i zrezy-
gnowany... Sopelek chociaż 
już dziadeczek, przygłuchy, 
niedowidzący i ze sporymi 
brakami w uzębieniu, radości 
i woli życia może mu pozaz-
drościć niejeden młody pies... A największą radość sprawiają mu 
gesty serdeczności ze strony człowieka. Wdzięczny, starszy, dobry 
pies... Cały czas intensywnie szukamy mu domu! Pomożecie?
Tel. 783 553 197.

Duża, przefajna suczka, dostojna i całkowicie wyjątkowa. Jest 
bardzo grzeczna na spacerach - chodzi przy nodze, nie ciągnie i 
nie szarpie. Bonni to sunia, która musiała wiele w życiu przejść. 
Nie jest już szaloną, biegającą w kółko jak szczenię psinką, ale 
jak żaden inny psiak w schronisku przyjmuje pieszczoty i miłość 
i spoglądając na człowieka okazuje mu swoją wdzięczność.  
Ma około 7-8 lat, jest w dobrym zdrowiu. Waży około 30 kg, 
jest wielkości owczarka niemieckiego. Bonni zasługuje na 
wspaniały, ciepły dom. Prosimy o niego.... 

Wspaniały, bardzo przyjazny, 
miły, a przy tym spokojny 
piesek, który wiele w życiu 
wycierpiał. Trafił do nas po 
wypadku, miał kompletnie 
połamaną łapkę, w którą 
wdała się martwica i która 
musiała zostać amputowa-
na. W jego oczach widać jak 
wiele w życiu przeżył... Musiał 
być często przeganiany, bo 
początkowo bał się człowie-
ka, ale do opiekunów jest bar-
dzo przyjazny. Bez problemu 
dogaduje się z innymi psami, nie wykazuje agresji, jest cichy, 
całkowicie niekłopotliwy.  Ma około 3-4 lat,  jest średniej 
wielkości - waży około 20 kg, wyglądem trochę przypomina 
psy w typie husky. Ma srebrzystą, piękną okrywę włosową. 
Potrafi spacerować na smyczy. Trzy łapki wystarczają mu, 
aby pójść nawet na dłuższą przechadzkę. Może nie będzie 
najlepszym biegaczem w mieście:), ale to sprawny, zdrowy, 
kochany psiak. Bardzo prosimy o dobry, troskliwy dom dla 
tego wyjątkowego maluszka.

NA WŁASNY, KOCHAJĄCY DOM CZEKAJĄ TAKŻE PIESKI ZE SCHRONISKA PSIE POLE

Zapraszamy do naszego schroniska. Jeśli znajdą Państwo pieska, który skradnie Państwa serce pomożemy z transportem do nowego domu na rozsądną 
odległość. Schronisko znajduje się w Racławicach koło Miechowa w woj. małopolskim. Wszystkie zwierzęta z naszego schroniska mają komplet szczepień, 
są odrobaczone, odpchlone, zaczipowane i sterylizowane. Nie wydajemy zwierząt na łańcuch, ani szczeniąt na zewnątrz. W sprawie adopcji prosimy o 
kontakt telefoniczny pomiędzy 8.00-20.00. Chętnie odpowiemy na Państwa pytania. Smsów nie otrzymujemy. Tel.: 793 993 779 - Iwona.

www.schroniskopsiepole.pl

JEŚLI NIE MOŻESZ DAĆ PIESKOM DOMU, WSPOMÓŻ FINANSOWO ICH UTRZYMANIE.  
BANK SPÓŁDZIELCZY W SŁOMNIKACH 78 86140001 0010 0147 5971 0001. KONTO PAYPAL CZLOWIEKDLAZWIERZAT@GMAIL.COM

W TYTULE MOŻNA WPISAĆ OPIEKA WIRTUALNA I PODAĆ IMIĘ WYBRANEGO PSA.

MAESTRO 

DUSZKA

ZIZINKA (ZIA)  
WCIĄŻ CZEKA NA DOM...

GUSTAW

SOPELEK

BONNI

PERINI

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

DO SPRZEDANIA
piękny, zadbany, wykończony

najwyższej jakości materiałami
DOM W TENCZYNKU

o pow. ponad 170 m kw
plus osobny garaż 45 m kw,

na w pełni zagospodarowanej
15 a działce.

CENA: 1,1 mln PLN.
tel. 696 595 118

DO SPRZEDANIA

Citroen Xsarra Picasso  
rok. 2001 - KRAJOWY  

136 tys. km przebiegu. Stan idealny.  
Prywatnie. Dąbrowa Górnicza.  

Tel. 601-417-208

Wystawa fotografii 
„Malowane cieniem”

Samorządowe Centrum Kultury i Promocji 
Gminy Zabierzów zaprasza na wystawę foto-
grafii Malowane cieniem.
18 czerwca  2017 r, godz 18.00,  
Galeria „Na Piętrze”, ul. Szkolna 2, Zabierzów.

Lokalny Rolnik to inicjatywa, która pozwala na zakupy  
z domu wprost od Rolnika. Zakupem prawdziwego zdrowe-
go jedzenia produkowanego przez naszych polskich rolników  
i producentów. 
Zapraszamy na: lokalnyrolnik.pl, wybierz grupę z Krzeszowic, 
po wybraniu produktów opłać je i odbierz w Krzeszowicach w 
każdą środę. Adresy: 
lokalnyrolnik.pl lub https://www.facebook.com/lokalny-
rolnikkrzeszowice/ Więcej już niedługo :)
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Zapraszamy:

Zabierzów, ul. Leśna 2a, 12 282 50 70, pn.–pt.: 9.00–17.00
Krzeszowice, ul. K. Wyki 3, 12 258 98 13, pn.–pt.: 9.00–17.00

POŻYCZKA DWUOSOBOWA

PO TAŃSZĄ POŻYCZKĘ
PRZYJDŹCIE WE DWÓJKĘ

OPROCEnTOWAnIE

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 9,90%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 19 400 zł, całkowita kwota do zapłaty: 23 997,50 zł, 
oprocentowanie zmienne: 4,74%, całkowity koszt kredytu: 4597,50 zł (w tym: prowizja: 2131,63 zł (9,90%), odsetki: 2465,87 zł, 55 równych, miesięcznych rat w wysokości 436,32 zł. 
Kalkulacja została dokonana na 2.04.2017 r. na reprezentatywnym przykładzie. Ostateczne warunki kredytowania zależą od wiarygodności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu 
oraz daty płatności pierwszej raty. O pożyczkę w ramach promocji mogą ubiegać się wyłącznie osoby wnioskujące wraz ze współkredytobiorcą. Maksymalny okres kredytowania wynosi 
60 miesięcy. Szczegóły oferty oraz Taryfa opłat i prowizji w oddziałach, placówkach partnerskich i na www.aliorbank.pl.

RRSO 9,90%

Meble mo¿na obejrzeæ w naszych sklepach w Krakowie:
1. ul. Sk³adowa 2
2. ul. Zab³ocie 20


