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NOWA KOLEKCJA OKULARÓW
PRZECIWSŁONECZNYCH
MASZ WADĘ WZROKU?

Wykonamy okulary przeciwsłoneczne 
z Twoją korekcją

CZYTAJ NA STRONIE 9

SKUTERY

• Naprawa chińskich skuterów, motorowerów, motocykli i quadów
• Przeglądy i naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne
• Skutery zastępcze na czas naprawy
• Możliwość transportu skutera do SERWISU
• Skup skuterów uszkodzonych i powypadkowych
• Sprzedaż części nowych i używanych do chińskich skuterów
• Sprzedaż części używanych do WSK125 i ROMET
• Sprzedaż skuterów nowych i używanych z gwarancją
• Możliwość zostawienia starego lub uszkodzonego skutera w rozliczeniu
• Konkurencyjne ceny napraw
• Wypożyczalnia skuterów i motorowerów

SERWIS “U PANA LESZKA”

JERZMANOWICE 128B, Tel. 513 410 697

CZYNNE
PON. – SOB.

800 – 2200

WIELKA WIOSENNA
PROMOCJA
WĘGIEL TAŃSZY

do 70 zł/t
tel. 12 258 39 55,  664 280 615

www.bostar.com.pl

III NOC ŚWIĘTOJAŃSKA 
W TENCZYNKU

SOBOTA, 21 CZERWCA 2014 r.
scena za remizą OSP oraz Staw Wroński

Serdecznie zapraszamy!
Ciąg dalszy na str. 2

Uwaga!Uwaga!

1.000 zł1.000 zł

2.000 zł2.000 zł

200.000 zł200.000 zł

SZYBKA

         GOTÓWKA

NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI

Chwilówka
w 15 minut

Pożyczka
w 24 godziny

Kredyt
nawet na 150 rat kredyty-chwilowki.pl 801 800 107

Zapraszamy do naszego oddziału:

KRZESZOWICE
Rynek 23 
tel. 12 282 67 96
kom. 698 686 385

GEODETA
mgr inż. Paweł Wydmański

tel. (32) 645 47 47, kom. 604 64 21 70,
geodeta@archi-geo.pl

Zapraszamy
poniedziałek - piątek

9.00 - 17.00
www.archi-geo.pl

Hotel Orzeł Biały, ul. Spacerowa 4, 43-370 Szczyrk, tel. 33 817 86 87, tel. kom. +48 696 455 052, info@orzelbialy.pl, www.orzelbialy.pl

Hotel Orzeł Biały to idealne miejsce dla tych, którzy kochają góry oraz tradycyjną 
beskidzką gościnność.  
Nowoczesny, elegancki, kameralny. Położony w zielonym, cichym zaułku w centrum 
Szczyrku nad rzeką Żylicą, u podnóża najpiękniejszej góry Beskidów-Skrzyczne.

• Komfortowe pokoje z pełnym 
   wyposażeniem i balkonami
• Restauracja i kawiarnia
• Plac zabaw
• Chata góralska
• Monitorowany parking

• Pobyty indywidualne
• Szkolenia i konferencje 
• Turnusy PFRON
• Leczenie nerwic
• Leczenie otyłości
• Zielone szkoły

• Sauna
• Gabinet 
   masażu
• Bilard
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III NOC ŚWIĘTOJAŃSKA W TENCZYNKU
sobota, 21 czerwca 2014 scena za remizą OSP oraz Staw Wroński

W programie:
• od 15.00 – gra terenowa o Tenczynku, w ramach 

projektu  „Mój Tenczynek. Tu zaczyna się nasza 
historia”

• 18.00 – oficjalne rozpoczęcie imprezy, ogłoszenie 
wyników gry

• od 18.30
 » Konkurs Pieśni Świętojańskich
 » konkurs na najpiękniejszy wianek         
 » warsztaty plastyczne dla dzieci
 » tańce przy muzyce na żywo       
 » pokaz teatru cieni – grupa Glutaminian Sodu

Występy na scenie:
 » Veronika Kačová z Czech
 » Zespół Bolęcinianie
 » Kapela Mazowiecka 

• KONCERT JOANNY SŁOWIŃSKIEJ Z ZESPOŁEM
• 22.00-22.30 – przemarsz korowodu z muzyką 

i światłem nad Staw Wroński a tam...  w tajemniczej 
scenerii:
 » pokaz tańca z pochodniami – kobiety z Zespołu 

Tańców Świata ZDROJANIE
 » FIRESHOW – grupa O-PAL

• Nocne Zawody Spławikowe (Polski Związek Wędkar-
ski Koło Krzeszowice)

• NOWOŚĆ!!!  Od północy POTAŃCÓWKA LUDOWA 
w Restauracji Zamkowa w Tenczynku

Organizator:  
Fundacja Kobieta w Regionie

Partnerzy: 
Sołectwo Tenczynek, ZHP Hufiec Krzeszowice, OSP 
Tenczynek, OSP Rudno, Polski Związek Wędkarski Koło 
Krzeszowice, Restauracja Zamkowa w Tenczynku
SPECJALNY BUS będzie kursował od dworca od godz. 
18.00 do 19.00 (za przejazdem kolejowym), a następnie 
od 23.00 od Stawu Wrońskiego do dworca PKP w Krze-
szowicach i do Restauracji Zamkowa w Tenczynku.

www.kobietawregionie.pl

Fundacja Kobieta w Regionie serdecznie zaprasza na III Noc Świę-
tojańską w Tenczynku.
To wyjątkowa impreza, nawiązująca do starych wierzeń i zwyczajów, 
powiązana ze światłem, wodą i ogniem, dlatego finał odbywa się nad 
Stawem Wrońskim, a wcześniej setki uczestników - z pochodniami 
w ręku i przy dźwiękach muzyki - maszerują w korowodzie, który 
przemierza całą wieś, idąc w kierunku stawu w lesie.
W programie m. in. zabawa przy muzyce na żywo, koncerty, nauka 
wicia wianków i warsztaty plastyczne dla dzieci.
Po zakończeniu imprezy nad Stawem Wrońskim będzie można 
skorzystać z bezpłatnego dojazdu specjalnym busem do dworca PKP 
w Krzeszowicachi na potańcówkę ludową do Restauracji Zamkowej 
w Tenczynku. Ilość miejsc ograniczona! Zapraszamy!

Zapraszamy do udziału w konkursach i do wzięcia udziału w grze 
terenowej opartej o historię Tenczynka! Zwycięzcy, którzy pomyślnie 
przejdą całą trasę, otrzymają m. in. mini album z odbitkami starych 
zdjęć naszej wsi. 
Gra jest realizowana w ramach projektu "Mój Tenczynek. Tu zaczyna 
się nasza historia", współfinansowanej przez Muzeum Historii Polski 
w Warszawie, w ramach programu Patriotyzm Jutra.
Gra miejska „Tenczynek na starej fotografii” przeznaczona jest dla 
uczestników, którzy zainteresowani historią i zabytkami wsi Tenczynek 
(gmina Krzeszowice) pragną w sposób niekonwencjonalny zbadać 
uroki miejsca, uczestnicząc w grze miejskiej. Otwarty charakter gry 
sprawia, że mogą wziąć w niej udział osoby w rożnym wieku, zarówno 
mieszkańcy „z dziada 
pradziada” wsi Tenczynek (cel: odkrywanie dziedzictwa kulturowego 
na nowo), nowo przybyli  osadnicy (cel: próba opowiedzenia historii 
nowego miejsca zamieszkania), jak i przyjezdni goście (cel: poznanie 
ciekawego regionu turystycznego – kultura lokalna, obyczaje i tradycje 
tej części Małopolski). 
Tenczynek jest wsią o niespotykanej historii na skalę Małopolski, która 
rozpoczyna się niemal 700 lat temu. Część tej historii uwieczniona jest 
na zdjęciach z XIX i XX wieku.  Większość mieszkańców jak i przyjezdnych 
nie zdaje sobie sprawy z faktu tak bogatej historii tego miejsca.  Przy 
pomocy nieszablonowych form promocji przestrzeni, chcielibyśmy 
przybliżyć ostatnie 100 lat historii wsi. W tym celu posłużymy się scena-
riuszem gry miejskiej.  Gra miejska będzie miała charakter konkursowy, 
nagrodzone zostaną 3 pierwsze drużyny, którym uda się ukończyć grę, 
jednakże każda z drużyn przystępująca do gry będzie w czasie jej trwania 
kompletowała własną nagrodę.  Głównym założeniem scenariusza jest 
poznanie historii, odwiedzanie miejsc ważnych dla  historii Tenczynka, 
udział w konkurencjach przeprowadzanych w wyznaczonych miejscach, 
a także zbieranie starych fotografii i kompletowanie w trakcie gry 
osobliwego albumu ze zdjęciami z epoki. 
Fotografie zbierane przez uczestników na trasie gry przedstawiają 
obiekty nie istniejące już w rzeczywistości, bądź obiekty bardzo zmie-
nione w stosunku do rzeczywistości przedstawionej 
na fotografii. Służyć one będą jako swoisty wehikuł czasu dla uczest-
ników zabawy. 

Serdecznie zapraszamy!
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Kre dyt OK jest mar ką spół ki Ca pi tal Ser vi ce S.A., fir my
fi nan so wej fun kcjo nu ją cej na pol skim ryn ku nie przer wa -
nie od 1999 ro ku. Przez 15 lat obec no ści na ryn ku udzie -
lił set ki ty się cy po ży czek. Swój roz wój opie ra wy łącz nie
o pol ski ka pi tał. 

Kre dyt OK ak tyw nie uczest ni czy w roz wo ju ryn ku po ży czek
krót ko ter mi no wych. Od 16 kwiet nia 2013 ro ku jest człon -
kiem Kon fe ren cji Przed się biorstw Fi nan so wych – Związ ku
Pra co daw ców. Obec nie KPF jest jed ną z naj ak tyw niej szych
or ga ni za cji, po wo ła ną do re pre zen to wa nia bran ży fi nan -
so wej, w tym ban ków, po śred ni ków i do rad ców fi nan so -
wych oraz du żej gru py naj wię kszych w Pol sce pod mio tów
z bran ży za rzą dza nia wie rzy tel no ścia mi, po ży czko wej, za -
rzą dza nia in for ma cją gos po dar czą oraz ubez pie czeń.

Głów nym ce lem spół ki jest utrzy ma nie wy so kie go po zio -
mu za do wo le nia Klien tów oraz za pew nie nie naj wyż szych
etycz nych stan dar dów ob słu gi. Kre dyt OK ma na uwa dze
do bro i za do wo le nie Klien tów, za rów no tych, któ rzy już
sko rzy sta li z usług, jak i tych po ten cjal nych, któ rzy chęt -
nie sko rzy sta ją z ofer ty.

In we sty cja w pra cow ni ków
Stra te gię roz wo ju opie ra się o zrów no wa że nie ce lów biz -
ne so wych z po trze ba mi pra cow ni ków. Kre dyt OK cią gle
jest mło dą or ga ni za cją. Śred nia wie ku pra cow ni ków to
mniej niż 30 lat. Wszy scy pra cow ni cy za trud nie ni są na
pod sta wie umo wy o pra cę. W ro ku 2013 spół ka uzy ska -
ła do fi nan so wa nie Pań stwo wej Agen cji Roz wo ju Przed -
się bior czo ści w kon kur sie „He Ro si or ga ni za cji”. 

Obec nie or ga ni za cja po sia da 60 Od -
dzia łów ob słu gi sprze da ży bez poś red -
niej pod mar ką Kre dyt OK i Ac � va500.
Głów nym pro duk tem ofe ro wa nym
Klien tom jest krót ko ter mi no wa po ży -
czka go tów ko wa, po tocz nie zwa na
chwi lów ką, któ rą na ryn ku fi nan so -
wym spoś ród in nych ofert wy róż nia ją:

Przej rzy ste za sa dy
• Żad nych ukry tych op łat
• Je den koszt dla wszyst kich
• Do god ny har mo no gram spłat
• Mi ni mum for mal no ści
• Okres spła ty – do 12 mie się cy

Pie nią dze na wy cią gnie cie rę ki
• Pro sto bez za świad czeń i po rę czy cie li
• Szyb ko do rę ki na wet w 15 mi nut
• Wy god nie – w Od dzia le lub w do mu 

czy pra cy Klien ta

Kre dyt OK ofe ru je swo im klien tom usłu gi fi nan so we każ -
do ra zo wo do pa so wa ne do ich ocze ki wań, wy ko rzy stu jąc
wie dzę i do świad cze nie.

Ce lem fir my jest świad cze nie usług fi nan so wych na naj -
wyż szym po zio mie ja ko ści speł nia ją cych ocze ki wa nia
klien ta.

Nadrzędnymi celami w spółce są:
• ciągłe doskonalenie skuteczności

funkcjonowania procesów
• badanie potrzeb i wymagań klientów
• analiza ekonomiczna podejmowanych działań
• spełnianie wymagań dotyczących

bezpieczeństwa powierzonych nam
danych zgodnie z Ustawą o ochronie
danych osobowych

• systematyczne podnoszenie kwalifikacji
pracowników

Usłu gi wy ko ny wa ne są w spo sób pro fe sjo nal ny, rze tel ny
i ter mi no wy. 

Kre dyt OK dzia ła zgod nie z za sa da mi ety ki 
oraz stan dar da mi bran ży fi nan so wej.

Za do wo le nie Klien tów sta no wi w spół ce pod sta wo wy
i naj waż niej szy prio ry tet.

Rola matki w życiu dziecka, w życiu 
rodziny jest nieoceniona. Pomijając 
oczywiście skrajne przypadki, zde-
cydowana większość kobiet pobło-
gosławionych dzieckiem poświęca 
się mu bez reszty. Szczęście dziecka 
staje się jej szczęściem, jego rozpacz 
– jej rozpaczą. Nie bacząc na zmę-
czenie, niewyspanie, inne niedogod-
ności w każdej godzinie dnia czy 
nocy stara się osłodzić  swej córce, 
czy synowi gorycz życia, chronić 
przed jego niebezpieczeństwami i 
nigdy nie przestaje się troszczyć, 
martwić i modlić, aby jej maleństwu 
nie przydarzyło się żadne nieszczę-
ście. A kiedy dziecko uśmiechnie 
się słodko, przytuli, da buziaka ot 
tak po prostu – odchodzi zmęcze-
nie, a niewyspanie przestaje mieć 
znaczenie.
Czasem trochę nadopiekuńcza, 
niekiedy może zbyt wymagają-
ca, czy też odrobinę niezaradna, 
a może przeciwnie przebojowa, 
wyluzowana kumpela – zawsze 
jednak z sercem otwartym i kocha-
jącym. Bo tak ma matka – zawsze 
kocha swoje dziecko. Bez wzglę-
du na to co wyrabia jej dziecko te 
mniejsze, czy te większe, a nawet 
te całkiem dorosłe – matka zawsze 
trwa lojalnie.

Wiele kobiet łączy pracę zawodo-
wą z wychowywaniem dzieci, ale 
wiele też przez te pierwsze lata 
życia swojej pociechy chce być z 
nią – wprowadzać w świat, opie-
kować się, być na każde zawołanie. 
Niekiedy, przy więcej niż jednym 
dziecku ta absencja zawodowa 
może trwać kilka lat, a kiedy taka 
mama chce wrócić na rynek pracy 
napotyka mur – bo nie ma doświad-
czenia, bo nie pracowała, bo zbyt 
długo siedziała w domu… zupeł-
nie jakby wychowywanie dziecka 
pozbawiało kobietę rozumu.
Tymczasem „zawód mama” nie 
kończy się na zmienianiu pieluch 
– to ciężka praca dwadzieścia czte-
ry godziny na dobę siedem dni w 
tygodniu bez urlopu, wakacji i 
chorobowego, w dodatku na kilku 
etatach jednocześnie. Bo przecież 
mama musi być zarówno lekarzem, 
pielęgniarką, opiekunką, kucharką, 
sprzątaczką, logistykiem, księgo-
wą, psychologiem, mediatorem 
i animatorem, a to pewnie nie 
wszystkie zawody, które składa-
ją się na ten jeden najważniejszy 
– bycie matką. I jeszcze nikt jej 
za to nie płaci, nie odprowadza 
składek i nie wlicza w staż pracy. 
Krzywdzące jest  odrzucanie przez 

pracodawcę kandydatury kobiety, 
która przez kilka lat wychowywała 
dzieci, tylko dlatego, że nie była 
zatrudniona w jakiejś firmie. Jeśli 
potrafiła nauczyć się jak odróżnić 
przeziębienie od zapalenia płuc, jak 
zagospodarować marną wypłatę, 
aby na wszystko starczyło i nikt nie 
głodował – to potrafi też nauczyć 
się wszystkiego innego. Inteligen-
cja i rozum, nie odchodzą wraz z 
wodami płodowymi.
Z okazji Dnia Matki wszystkim 
tym wspaniałym kobietom, któ-
re miały odwagę dać nowe życie 
tym z długoletnim stażem i tym 
wchodzącym dopiero na ścież-
kę macierzyństwa, a także tym, 
które swoje maleństwo noszą pod 
sercem życzę bezwarunkowej 
miłości swoich dzieci, uśmiechu 
na co dzień, odwagi i cierpliwo-
ści w pokonywaniu codziennych 
trudności, życzliwości otoczenia 
oraz tego, aby wasza codzienna 
praca, oddanie i poświęcenie były 
doceniane chociaż przez bliskich… 
bo nic nie cieszy serca matki tak 
jak szczere „kocham cię mamo i 
dziękuję ci…”

 v Izabela Szatyn 
email: go _ izabelaszatyn@op.pl

FELIETON

DZień MatKi
Maj to z reguły jeden z najpiękniejszych miesięcy w roku. Wtedy przeważnie 
świeci słońce, wokół otacza nas soczysta zieleń drzew i traw, przyroda w peł-
nym rozkwicie. W maju też obchodzimy Dzień Matki. Dla każdego człowieka 
powinno to być wielkie święto, kiedy dziękujemy kobietom za to, że wydały nas 
na świat. Nie umniejszając oczywiście roli tatusiów, którzy w procesie tworzenia 
też dołożyli swoje pięć groszy. Jednak z reguły to matka jest tym rodzicem, 
który poświęca dziecku więcej czasu – karmi, kąpie, przewija, przebiera, i w 
każdej godzinie martwi się, czy aby na pewno wszystko dobrze zrobiła.
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W sobotę 10 maja, już po raz szósty w Bibliotece 
odbyło się  „Nocne Spotkanie”. Tym razem gości 
bawiły dwie panie: Bogna Wernichowska i Maria 
Czubaszek. Pani Bogna snuła opowieść o paniach 
Potockich, a o oprawę muzyczną zadbali: Jerzy 
Michał Bożyk - piano, Jacek Kołodziejczyk - 
skrzypce, a towarzyszyła im śpiewaczka Anna 
Żeber. Mogliśmy zobaczyć też film „Opowieść 
o trzech paniach Potockich”, który opowiada 
historie o Zofii i Katarzynie z Branickich oraz 
Krystynie z Tyszkiewiczów. Gościem specjalnym 
wieczoru była Maria Czubaszek. W wypełnionej 
po brzegi Bibliotece, przez ponad godzinę słychać 
było charakterystyczny głos pani Marii, przepla-
tany gromkim śmiechem uczestników spotkania. 
O wyjątkowości pani Czubaszek niech świadczy 
fakt, że mieszkańcy Krzeszowic czynnie uczest-
niczyli w rozmowie: zadawali pytania, a nawet 
pamiętali jej audycje radiowe i felietony. Warto 
dodać, że w niedzielnym programie TVN24 pani 
Maria Czubaszek wspomniała o swojej wizycie 
w Krzeszowicach.
We wtorek, 13 maja odbył się koncert zatytuło-
wany „Muzyczna podróż po Europie”. W prze-

wodnika wcielił się pan Darek, który poprowadził 
nas w zaczarowany świat. Koncert rozpoczęliśmy 
odśpiewaniem  pieśni „Europo witaj nam”, by 
poprzez greckie sirtaki, czeskie polki, austria-
ckie walce, ukraińskie „Hej sokoły” i francuskie 
kankany, zakończyć podróż w Szwecji przebojem 
Abby „Mamma Mia”. Dziwi tylko fakt znikomego 
uczestnictwa w tej imprezie. Godzina wieczorna, 
wstęp bezpłatny, prowadzący na najwyższym 
poziomie, a mieszkańcy nie skorzystali. 
Ostatnia impreza w ramach „Tygodnia Bibliotek 
2014” odbyła się w środę. Zaprosiliśmy Marka 
Kobielę, by po projekcji filmu dokumentalnego 
„Bogumił Kobiela czyli rodzinna podróż z Kato-
wic do Tenczynka w której udział biorą bliscy 
Bobka” opowiedział trochę rodzinnych historii, 
dotyczących związków aktora z Tenczynkiem. 
Została również otwarta wystawa unikalnych 
zdjęć Bogumiła Kobieli. Wystawę można oglą-
dać w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Krzeszowicach do 18 czerwca.

 v Barbara Grabowska

tYDZień BiBLiOteK 2014
Spośród bogatej majowej oferty 
Biblioteki opiszemy tylko imprezy 
wieczorne, skierowane do doro-
słych mieszkańców miasta i gmi-
ny Krzeszowice. Najważniejszym 

corocznym wydarzeniem staje się Dzień Imienin 
Stanisława Czycza, kiedy to po zapaleniu znicza 
na grobie pisarza spotykamy się na „księżycowych 
tarasach”, by przy ognisku powspominać miejsca 
i czasy opisane przed laty przez Czycza w swoich 
utworach. Każdy z uczestników „Czyczowania” 
przeczytał jakiś fragment prozy, albo wiersz, co przy 
pięknej pogodzie i palącym się ognisku stawało się 
niezapomnianym przeżyciem.

Chętnych prosimy o zabranie stroju sportowego.
W razie dodatkowych pytań, prosimy o kontakt pod numery tel.:

12/282 17 16 (szkoła) lub 601 496 903 
(p. Magdalena Piechota, nauczyciel wychowania �zycznego).

SZKOŁA PODSTAWOWA PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W TENCZYNKU
OGŁASZA NABÓR DZIECI DO KLASY SPORTOWEJ - ROCZNIK 2004 

Pro�l klasy -  PIŁKA SIATKOWA
NABÓR odbędzie się dnia 9 CZERWCA 2014 r.

I termin  -   godz.  9.00
Hala  sportowa w Zespole Szkół w Tenczynku

lub
II termin -  godz.  17.00

Hala sportowa w Zespole Szkół w  Tenczynku

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: 501 579 472, 501 579 526

Geodezja, Pośrednictwo,  Wycena S.C. 
Licencje nr:  5768, 14102, 16297

Agata Kulczycka, Witold 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: 
Krzeszowice, 2 pok. 72 m2     310 000 zł
Krzeszowice, ul. Kościuszki, 2 pokoje, 86 m2     130 000 zł
Krzeszowice, 2 pokoje, 47m2     205 000 zł
Kraków Prądnik Cz. ul. Rezedowa , 
4 pok. 90 m2 dwa poziomy + garaż           455 000 zł
Kraków, ul. Saska, 4 pok. 72m2        410 000 zł
Kraków, ul. Radziwiłłowska, 3 pokoje,  108 m2   600 000 zł
DZIAŁKI BUDOWLANE:
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
Prądnik Korzkiewski k/Krakowa 1600m2     340 000 zł
Siedlec, 1200 m2          80 000 zł
Nowa Góra, uzbrojona, blisko centrum 1400 m2      90 000 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
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:
Krzeszowice ścisłe centrum 
- 90 m2 P.U., działka 100 m2 F-ra Vat           Cena 299 000 zł brutto
Krzeszowice Centrum,  800 m2 
           z zabudowaniami 150 m2       280 000 zł
260 m2  stan surowy      380 000 zł
115 m2 do zamieszkania       310 000 zł
Wola Filipowska:
257 m2 + garaż       580 000 zł
Tenczynek:
95 m2      310 000 zł
Tenczynek pod lasem, blisko centrum
193 m2 P.U., działka 1900 m2     490 000 zł
Radwanowice:
66 m2 + zab. Gosp.        98 000 zł
Paczółtowice:
70 m2 do remontu + 2000 m2 działki     160 000 zł
Nawojowa Góra:
80 m2 pow. całk.        260 000 zł
Zalas:
70 m2 + zab. gosp.        180 000 zł
KOMERCJA: 
Krzeszowice
Dr. Kraj. 79 Pawilon Handl. - Usł.- Biur.  35 m2        100 000  zł
Tenczynek:
Działka inwestycyjna 1800 m2+ zab. Przemysłowe    205 000 zł
Kraków Rybitwy: 
Działka 500 m2 + zab. przem. 480 m2     999 000 zł

Krzeszowice: Lokal w pawilonie handlowym 55 m2 2200 zł/mc netto + opłaty  biezące
Trzebinia: obiekt biurowo-usługowy przy drodze kraj. 79 pow. 103m2 komfort 
1800 zł netto+ 23% vat + dzierżawa działki przy obiekcie 2660 m2 do negocjacji

CHCESZ ZMIENIĆ DOSTAWCĘ
ENERGII ELEKTRYCZNEJ

- PRZYJDŹ DO NAS !

AUTORYZOWANY
PRZEDSTAWICIEL 

ENEA S.A.

SPRZEDAŻ CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH

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

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

klientów.

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

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

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

Czerniak jest nowotworem zło-
śliwym melanocytów (komórek 
barwnikowych).
W naskórku promienie UVB są 
pochłaniane przez DNA i powodu-
ją jego mutację. Przypomina się, że 
częstszemu występowaniu czernia-
ków sprzyja między innymi szybkie 
starzenie się społeczeństwa i zmiany 
zwyrodnieniowe wieku starczego. 
Szczególnie predysponowane do 
zachorowania na czerniaka są osoby:
• które w dzieciństwie kilkakrotnie 

doznały rozległych oparzeń sło-
necznych

• mają jasną karnację skóry
• opalają się na tzw. „raczka”
• pracujące i często przebywające 

w miejscach silnie nasłonecznio-
nych (głównie w godzinach 11.00-
15.00) bez właściwego zabezpie-
czenia przed promieniami

• osoby mające w najbliższej rodzinie 
krewnych, u których zdiagnozowa-
no czerniaka (ryzyko zachorowania 
wzrasta kilkadziesiąt razy)

• pacjenci z dużą i bardzo dużą ilością 
znamion, z tzw.  zespołem znamion 
dysplastycznych (u tych osób wska-
zane jest badanie dermoskopowe 
co kilka miesięcy i usuwanie poje-
dynczych, źle rokujących znamion, 
mogących przejść w czerniaka)

• dzieci z wrodzonymi dużymi 
(powyżej 20 cm) znamionami 
melanocytowymi

Rozwojowi czerniaka sprzyja także 
ciągłe drażnienie znamion (okolice 
podeszew stóp, głowy; pasków od 
spodni czy biustonosza).
Najczęściej czerniaki występują 
u mężczyzn na tułowiu, a u kobiet 
na kończynach dolnych.

Co powinno zaniepo-
koić pacjenta:
• pojawienie się nag-

le nowego znamie-
nia na skórze dotąd 
zdrowej

• zmiany kształtu 
znamion

• zmiany rozmiaru 
znamion

• zmiany koloru znamion (pojawienie 
się nowych barw)

• stan zapalny (czerwona obwódka 
dookoła znamienia)

• sączenie lub krwawienie
• zmiany czucia.
Zaobserwowano, że czerniak  który 
powstał w starszym wieku wykazuje 
znacznie mniejsza agresją i może się 
rozwijać bez dawania przerzutów 
przez 10-15 lat i dłużej.
Rokowanie co do wyleczenia cho-
rych z czerniakiem zależy głównie 
od poziomu nacieczenia podłoża, co 
związane jest w głównej mierze z cza-
sem trwania nowotworu oraz zależy 
od rodzaju czerniaka (np. czerniak 
guzkowy jest najgroźniejszy).
Dlatego tak ważne jest okresowe 
badanie znamion przez dermatolo-
gów wyposażonych w dermatoskopy 
w ramach min. Akcji Dermoskopo-
wych. Także regularne samobada-
nie znamion przez pacjenta pozwala 
w porę dostrzec zmiany zachodzące 
w wyglądzie znamienia.
Badanie dermoskopowe polega na 
określeniu ryzyka rozwoju czernia-
ka przy zastosowaniu już sprawdzo-
nych i stosowanych od lat kryteriów. 
Znamiona melanocytowe wrodzone 
dzielimy ogólnie na: małe - do 1,5 
cm, średnie  - 1,5 cm-20 cm, duże - 

powyżej 20 cm.
Duże znamiona stanowią naj-
większe zagrożenie transformacją 
nowotworową.
Drugim obok wrodzonych typem 
znamion melanocytowych są zna-
miona nabyte:
• zwykłe
• atypowe – tzw. dysplastyczne (sta-

nowiące niebezpieczeństwo przej-
ścia w czerniaka).

Stosując kremy z filtrem ochron-
nym pamiętajmy, że aby spełniały 
one swoja rolę, muszą być stosowa-
ne co 2-3 godziny. W zależności od 
rodzaju skóry stosujemy mniejszy lub 
większy filtr przeciwsłoneczny (skóra 
bardzo jasna – filtr SPF 50 i powyżej). 
Zwracajmy uwagę, aby krem zawie-
rał filtry przeciwko promieniowaniu 
UVA i UVB.
Jednocześnie stosując kremy prze-
ciwsłoneczne zwłaszcza u dzieci 
(szczególnie kremy z wysokim fil-
trem) musimy pamiętać, że dzieci 
będące w stanie intensywnego wzro-
stu potrzebują słońca niezbędnego do 
syntezy witaminy D, której niedobór 
może doprowadzić do krzywicy.

 v Marek Tomaszyński
lekarz dermatolog 

tel. 509805266
e-mail: tomaszynskim@onet.pl

OBY nie BYłO Za PóźnO
W Polsce co roku na czerniaka umiera około 2000 osób. W Australii, gdzie 
kilkadziesiąt lat temu odnotowywano najwyższy procent zachorowań na czer-
niaka na świecie, po wprowadzeniu melanobusów (pojazdów objeżdżających 
odległe regiony zamieszkałe przez ludzi) wyposażonych w sprzęt dermosko-
powy, liczba czerniaków uległa bardzo wyraźnemu zmniejszeniu.
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To ludzka rzecz widzieć - czyli zadbaj o swoje oczy!
Jesteśmy świadomi i od najmłodszych lat uczeni tego, jak ważne są cykliczne wizyty u dentysty, czy też 
wykonywanie podstawowych badań, które zleca najczęściej lekarz pierwszego kontaktu. Media zale-
wają nas informacjami o tym, jak ważna jest profilaktyka, szczególnie w walce z nowotworami. Czy 
jednak jesteśmy świadomi, jak delikatny jest narząd wzroku i czy potrafimy odpowiednio o niego 
zadbać? Niewiele osób zadaje sobie to pytanie.... O to między innymi, co Polacy wiedzą na temat swo-
jego wzroku, zapytaliśmy Pana Radka Żaka, właściciela salonu optycznego Syn_Optyk, mieszczącego 
się w Olkuszu, przy ulicy Kaziemierza Wielkiego 60 (budynek Silver).
Czy Państwa klienci są świadomi tego,              
w jakiej kondycji jest ich zmysł wzroku?
Niestety z przykrością stwierdzam, że nie. 
Obserwując swoich klientów mogę śmiało

oszacować, że zaledwie 3-4 proc. osób odwie-
dzających nas nie wymaga pomocy okulisty, to 
znaczy ich oczy są albo w świetnej formie, albo 
wada jest tak mała, że nie wymaga korekty. Nato-
miast, jak podaje Główny Urząd Statystyczny, 
blisko połowa Polaków tj. około 42 proc., będą-
cych w wieku od 16 do 54 lat wymaga korekcji 
wzroku, a z kolei 29 proc. z nich są przekonane, 
że takiej pomocy nie potrzebuje. Osobiście 
uważam, że takie informacje mogą martwić... 

Czy w Pana salonie można zatem wykonać 
profesjonalne badanie wzroku? Salon optycz-
ny kojarzy się wielu osobom jednak najczę-
ściej tylko z wyborem ładnych oprawek…
Budując swoją markę starałem się stworzyć 
miejsce, gdzie można nie tylko dobrać „ładne” 
oprawki. Ja powiedziałbym, odpowiednie, bo 
każda oprawa ma swojego klienta. Zależało mi 
na tym, aby pracowała ze mną także profesjonal-
na kadra medyczna. Udało się w końcu dobrać 
ludzi, którzy mają solidną praktykę kliniczną           
i prowadzą pełną diagnostykę chorób oczu. 
Dzięki specjalistycznej aparaturze można wyko-
nać u nas kompleksowe badanie również pod 
względem zaćmy, jaskry, badanie dna oka oraz 
oczywiście dobrać odpowiednią do wady moc 
szkieł. Ważne dla mnie jest to, że odwiedzając 
nasz salon pacjent styka się z  personelem 
medycznym, a nie tylko optometrystą, który 
dobierze szkła. 
Brzmi bardzo zachęcająco... Czy zatem pod-
powie Pan naszym Czytelnikom jak umówić 
się na wizytę u okulisty w Państwa salonie?
Lekarz okulista przyjmuje u nas w określone dni. 
Najłatwiej zadzwonić pod numer 500 200 941          
i umówić się na dogodny dla siebie termin. Przy 
zakupie okularów wizyta u specjalisty jest                  
o połowę tańsza.
Salon Syn_Optyk to miejsce, gdzie można 
przebadać kompleksowo wzrok. Czy pomaga-
ją też Państwo w doborze odpowiednich szkieł 
kontaktowych oraz opraw? 
Oczywiście! Śmiejemy się, że jeżeli ktoś ma 
ochotę, to może przymierzyć cały asortyment. 
Dla osób towarzyszących mamy kanapę! Wiemy 
jednak co pasuje do danego kształtu twarzy                
i staramy się podpowiadać co jest ok, a co nie... 
Klient jest naszą wizytówką „na mieście” i nie 
ma mowy o wpadkach! Poza tym samopoczucie 
klienta jest bardzo ważne. Czy wie Pan jak 
polepsza się samopoczucie osoby, która była 
nieświadoma swojej wady wzroku i nagle widzi 
o niebo lepiej? Pacjenci często to potwierdzają. 
Jeżeli ktoś nie ma ochoty na okulary, może u nas 
zakupić szkła kontaktowe. Pomagamy w nauce 
ich zakładania.

Co przede wszystkim wyróżnia Pana ofertę?
Niewątpliwie marki, które trudno dostać                
u konkurencji. Na przykład unikatowa polska 
marka Paul Vadim. Tworzy ją równie młoda 
osoba jak ja, a uznanie zdobyła nie tylko wśród 
olkuskich klientów, ale także wśród osób 
powszechnie znanych. Nosi ją chociażby Jurek 
Owsiak! Mamy też brytyjskie oprawy William 
Morris. Są to naprawdę solidne i oryginalne 
projekty. W zeszłym roku sam właściciel marki, 
Robert Morris, odwiedził nasz salon. Było to dla 
mnie bardzo dużym wyróżnieniem. Na sezon 
letni przygotowałem coś ekstra - okulary prze-
ciwsłonecze partnerki samego Mick’a Jaggera, 
obecnie tym bardziej unikatowe, że jak wiado-
mo, ich projektantka zmarła tragicznie przed 
kilkoma miesiącami...
Nazwa Syn_Optyk jest niewątpliwie oryginal-
na. Słowo “synoptyk” kojarzy się z osobą, 
której obszar zainteresowań stanowi pogoda...,  
a z drugiej strony nasuwa skojarzenie, iż 
mamy tu do czynienia z odwołaniem się  do 
rodzinnych tradycji... :) Czy słusznie?
Tak, nazwa jest dość przewrotna i trochę mówi        
o mnie samym. Firma wyrosła z korzeni rodzin-
nych, więc mój pomysł na biznes zrodził się             
w naturalny sposób. Od przeszło 18 lat moja 
rodzina zajmuje się optyką. Postanowiłem nie 
zmarnować tego doświadczenia i czerpać z ich 
bezcennej wiedzy. Moją drugą pasją jest sztuka         
i to także pomaga mi w prowadzeniu biznesu. Po 
prostu przykładam dużą wagę do wyboru asorty-
mentu. Staram się dobierać każdą parę opraw           
z osobna, nigdy nie kupuję hurtowo. Klienci są 
zadowoleni. Praktycznie każdy znajdzie coś dla 
siebie, coś co pasuje do danej buzi oraz kieszeni 
klienta, bo rozstrzał cenowy waha się od 65 do 
kilkuset złotych...
Dziękuję za spotkanie.
Dziękuję również i do zobaczenia!

M.M.
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KĄCiK KULinaRnY Kuchnia na Wzgórzu

Pleśniak z rabarbarem
•	 450	gram	mąki	pszennej
•	 1	szklanka	cukru
•	 kostka	masła
•	 2	łyżki	kakao
•	 2	łyżeczki	proszku	do	pieczenia	Winiary
•	 4	jajka
•	 szczypta	soli
•	 0,5	kg	rabarbaru
•	 słoiczek	dżemu	truskawkowego
•	+	olej	i	tarta	bułka	do	formy	
W mikserze wymieszać mąkę z masłem, 
połową cukru, 4 żółtkami i proszkiem do 
pieczenia, jak ciasto nie chce się kleić, moż-
na dodać 2-3 łyżki lodowatej wody.
Ciasto pokroić na 3 części – 1 większa do 
wyłożenia tortownicy i dwie mniejsze. W 
jedną mniejszą część musimy jeszcze dodać 
kakao i porządnie raz jeszcze wyrobić.
Wszystkie części ciasta zawijamy w folię 
spożywczą i ładujemy do lodówki do schło-
dzenia na co najmniej 45 minut.
Gdy ciasto się chłodzi, smarujemy okrągłą 
formę olejem i wysypujemy mąką.

Do garnka wkładamy obrany i drobno 
pokrojony rabarbar, dodajemy dżem i 2 
łyżki cukru, wszystko zagotowujemy, schła-
dzamy. Ubijamy pianę z białek na sztywno 
z cukrem.
Formę wykładamy ciastem (największa 
część) potem dajemy rabarbar, następnie 
ciasto z kakao ścieramy na tarce lub robi-
my drobne kawałeczki i rozkładamy po 
rabarbarze, potem kładziemy bezę i ostatnią 
część ciasta również w drobnych kawałkach.
Pieczemy przez 60 minut w piekarniku 
nagrzanym do 170 C.
A jeśli za oknem będzie zimno, to proponuję 
kubek z herbatą i kawałek tego ciasta.
Smacznego ! 

Szanowni	Czytelnicy	-	właśnie	się	
dowiedziałam,	że	rozpoczął	się	konkurs,	
gdzie	wybierany	jest	Najsmaczniejszy 
Blog Małopolski	http://krakow.nasze-
miasto.pl/plebiscyt/karta/kuchnia-na-
-wzgorzu,8954,190734,t,id,kid.html		

i	jest	tam	też	i	mój	blog.	Głosowanie	szybkie	
i	proste!	Z	góry	wielkie	dzięki	za	każdy	głos!

Chociaż za oknem mamy deszcz, to mam nadzieję, że najbliższe dni będą ciepłe i słoneczne... 
Dzisiaj pragnę Państwu przedstawić przepis na znakomite ciasto. Pleśniak z rabarbarem…
hmmm co to za nazwa dla ciasta, szczerze...nie wiem skąd się wzięła..ale ciasto samo w sobie 
jest pyszne - lekko kwaśne, lekko słodkie no i ma ukochaną przez chyba wszystkich bezę. Cia-
sto w sam raz na wiosenne, czy letnie sobotnie popołudnia. Zniknęło u mnie w domu jeszcze 
ciepłe...nie było co czekać, aż wystygnie.

PLeśniaK Z RaBaRBaReM

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

EL-MAXEL-MAXEL-MAX

Sprzedaż hurtowa 
i detaliczna artykułów 
elektrycznych

                 W stałej ofercie:
• kable
• przewody
• peszel PCV
• rury AROT
• rozdzielnie

Rynek 25, 32-065 Krzeszowice
tel./fax  12/282-29-82; kom. 608 389 150

Serdecznie zapraszamy!

• osprzęt P/T
• oprawy oświetleniowe
• oświetlenie LED
• taśmy LED
• źródła światła

Uroczystości rozpoczęły się złożeniem 
kwiatów i zapaleniem symboliczne-
go znicza na grobie Józefa Lachnera 
w Modlnicy, przez wójta gminy Tade-
usza Wójtowicza, radnych i delegacje 
zespołów folklorystycznych. Program 
artystyczny rozpoczął się widowiskiem 
„Jak z Zagórza wzięła się Modlnica” 
z obsadą aktorską członków zespołu 
Modlnicanie. W zwięzły, humorystycz-
ny sposób, wykorzystując udostępnione 
przez mieszkańców Modlnicy rekwi-
zyty, przybliżyli nam dawne czasy 
w jakich żyli Zagórzanie. Autorką sce-
nariusza tego spektaklu była Bogumiła 
Pietrzyk. Wykorzystano w nim słowni-
ctwo wsi Modlnica oraz korzystano ze 
zbiorów Oskara Kolberga i Stanisława 
Wyspiańskiego. Piosenki i śpiewki –  ze 
Zbioru Oskara Kolberga i Józefa Konop-
ki śpiewane przez Modlnican w XIX 
w oraz pieśń ze zbiorów Stanisława 
Moniuszki.
Mieszkańcy Modlnicy – „Zagórzanie” 
przekazali wójtowi Tadeuszowi Wój-
towiczowi nominację na mieszkańca 
Modlnicy o treści: „Wszem i wobec 
wiadomym sie czyni, iż Roku Pańskiego 
1254 osada Zagórze nazwano Modlnica. 
Wedle starego zwyczaju dla uczczenia 
ojców naszych, pomni na spuściznę po 
nich ostawioną do grona Modlnican 
przyjmujemy jako włodarza wszech 
włości Tadeusza Wójtowicza. A wsze-
lako niech wespół z biesiadnikami lube 
krotochwile niechybnie urządzi” oraz 
„klucz do wrót Modlnicy”. Wójt z okazji 

760-lecia miejscowości ofiarował na 
ręce radnych: Krystyny Sułko i Bogu-
miły Pietrzyk obraz z wizerunkiem 
patrona wsi - św. Wojciecha.
Po części oficjalnej publiczność mia-
ła okazję wysłuchać oryginalnych 
pieśni Kolberga a capella w wydaniu 
zespołu Tomaszowianie. Serca widzów 
uwiodła młodzież z Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego w Modlnicy. Piękny 
wokal oraz energetyzujący krakowiak 
nagrodzone zostały niekończącymi się 
oklaskami. Gościnnie wystąpił również 
zespół Mietniowiacy z Wieliczki. To 
zespół, którego instruktorem jest p. 
Maria Idzi – niegdyś  członek zespo-
łu prowadzonego przez J. Lachnera. 
Ten doświadczony zespół przedstawił 
bardzo ciekawy program, w którym 
widoczne było zamiłowanie do folkloru 
przekazywane z pokolenia na pokolenie.
Publiczność  mogła również aktywnie 
spędzić czas  wykazując się znajomoś-
cią staropolskiej gwary w konkursie 
przygotowanym przez organizatorów 
imprezy.
Obchody 760-lecia Modlnicy prowa-
dziła radna Bogumiła Pietrzyk wraz 
z prezesem modlnickiej OSP Krzysz-
tofem Grudniem.
Po części artystycznej, rozpoczęła się, 
trwająca do późnych godzin nocnych, 
zabawa taneczna. Dziękujemy wszyst-
kim za mile spędzony czas!.

 v wielka-wies.pl

XI Przegląd Folklorystyczny Im. JózeFa lachnera
W niedzielne popołudnie 18 maja w Modlnicy, odbył się już XI Przegląd Folklorystyczny im. 
Józefa Lachnera. Tegoroczny przegląd miał wyjątkowy charakter ponieważ świętowaliśmy 
760 rocznicę powstania Modlnicy.

KompraBIURO RACHUNKOWE

ul. K. K. Wielkiego 29,
32-300 Olkusz ,

tel. 32 754 56 70,
tel. kom 608 696 097

Zakres działalności: • Sprawy pracownicze 
• Szkolenia BHP przez firmę
   z uprawnieniami
• Przekształcenia formy
   prawnej przedsiębiorstw

• Podatkowa księga 
   przychodów i rozchodów
• Ryczałt • Rejestry VAT
• ZUS

• Zeznania roczne
• Zwrot VAT
   na materiały budowlane
Dojazd do Klienta
wliczony w cenę usług

Świadczymy nasze usługi od 21 lat!

www.almaspei.pl

Nowoczesne rozwiązania protetyczne
Leczenie kanałowe

Bezbolesne usuwanie zębów
Stomatologia dziecięca

Materiały najwyższej jakości
RVG/RTG

www.stomatolog-krzeszowice.pl

ul. Daszyńskiego 4,
Krzeszowice (koło rynku)

tel. 519 440 519

Mercedes W110 - „Twoje auto do Ślubu”
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OFERUJEMY POMOC DLA:
• osób, które mają problem z nadwagą lub otyłością
• osób, które borykają się z chorobami dietozależnymi 
     (cukrzyca, miażdżyca, nadciśnienie, alergie lub nietolerancje pokarmowe, i inne)
• osób o zwiększonej aktywności fizycznej - dietetyka sportowców
• dzieci i młodzieży
• kobiet w ciąży i młodych mam
• wszystkich, którzy chcą zmienić swoją dotychczasową dietę 
     i dowiedzieć się, jak prawidłowo komponować jadłospis.

GODZINY PRZYJĘĆ:
Poniedziałek:  9.00 – 14.00, Środa: 10.00 – 18.00
Czwartek:  11.00 – 18.00, Sobota: 9.00 – 13.00

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

tel. 733-030-663 • www.perfect-slim.pl

ZAPRASZAMY DO
GABINETU DIETETYCZNEGO

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

PROMOCJA!!!
Sprawdź się po świętach. 21 i 22 maja badanie na analizatorze składu ciała Gratis!!! 

Skontroluj zawartości poszczególnych komponentów swojego ciała 
m.in. tkanki tłuszczowej, masy mięśniowej i zawartości wody.

Większość z nas lubi podjadać smakołyki przyrządzone na ruszcie, niestety czę-
sto zapominamy jak wiele możliwości do przyrządzania smacznych i zdrowych 
potraw daje nam grill. Zazwyczaj koncentrujemy się jedynie na przyrządzaniu 
tłustych, ciężkostrawnych potraw. Często tego typu potrawom towarzyszom 
jedynie kaloryczne sosy na bazie majonezu oraz piwo i słodzone napoje gazo-
wane. Czy spotkania przy grillu mogą być okazją do spożywania zdrowych 
posiłków?  Wszystko zależy od Waszego wyboru. Na naszych stołach wcale 
nie muszą gościć tłuste kiełbasy i karkówki, by było smacznie. Na szczęście 
nie trzeba rezygnować z tej przyjemności, wystarczy wprowadzić pewne 
modyfikacje, które pozwolą cieszyć się nam smakiem zdrowych potraw z grilla.

JaK ZOstać MistRZeM  
gRiLLOWania W stYLU „fit”?

Zdrowe grillowanie należy rozpo-
cząć już od zakupu odpowiednich 
produktów spożywczych. Jeśli 
zrezygnujemy z kiełbasy, karków-
ki i  boczku, to nadal pozostaje 
nam cały wachlarz mięs do wybo-
ru. Szczególnie warty polecenia 
jest drób – piersi z kurczaka, filet 
z indyka lub udka czy skrzydełka 
z kurczaka, z których usuniemy 
przed grillowaniem skórę. Macie 
ochotę na coś jeszcze bardziej 
delikatnego niż drób? Wybierz-
cie ryby. Grillowany pstrąg, łosoś, 
dorsz to świetna propozycja obia-
dowa. 
Grillowane mięso nie może obejść 
się bez marynaty. Zamiast goto-
wej, stwórz własną. Niestety te 
marynaty, które możemy dostać 
w sklepach zawierają zazwyczaj 
sporą ilość soli, a często także 
wzmacniacze smaku.  Skom-
ponuj zatem własną mieszankę, 
eksperymentując zarówno z zio-
łami (świeżymi i suszonymi) np. 
rozmarynem, tymiankiem oraz 
przyprawami takimi jak np. kolen-
dra, kurkuma, papryka ostra, itd.  

A jeśli boisz się, że nie podołasz 
samodzielnemu komponowaniu 
przypraw, zobacz na opakowa-
nie swojej ulubionej marynaty i 
wymieszaj wszystkie przyprawy, 
które zawiera. Otrzymasz iden-
tyczną marynatę, ale pozbawioną 
niepotrzebnych substancji konser-
wujących. 
Jeśli chodzi o dodatki do ryb , 
to smak każdej podkreśli sok z 
cytryny lub limonki, sól, pieprz, 
czosnek, trawa cytrynowa oraz 
natka pietruszki lub koperek.
Skoro mamy już podstawowy 
składnik potrawy, czyli mię-
so lub rybę, to teraz dodajmy 
do niego warzywa. Cały sekret 
przygotowania warzyw na grillu 
tkwi w oliwie – skrop je delikat-
nie oliwą, a wydobędziesz pełnię 
smaku. Warzywa możemy grillo-
wać samodzielnie lub w postaci 
szaszłyków. Wyśmienicie smakuje 
papryka, cukinia (np. nadziana 
pomidorami, serem feta i bazy-
lią), bakłażan oprószony ziołami, 
pieczarki posypane żółtym serem 
oraz kukurydza posmarowana nie-

wielka ilością masła i posypana 
odrobiną soli. 
Ostatnim dodatkiem nadającym 
smak potrawie i stanowiącym 
przysłowiową „kropkę nad i” są 
dipy. Nie musztarda, ketchup, 
majonez oraz gotowe sosy, ale 
właśnie własnoręcznie przygo-
towane, lekkie i delikatne dipy. 
Bazę naszego dipu stanowi jogurt 
naturalny. Do niego dodajemy – 
według uznania – przyprawy i 
zioła. By stworzyć dip czosnkowy, 
wystarczy dodać 2-3 zmiażdżone 
ząbki czosnku, łyżkę soku z cytry-
ny, sól, pieprz oraz wybrane zioła, 
np. koperek czy bazylię
Na koniec jeszcze dwie najważ-
niejsze wskazówki dotyczące 
techniki grillowania. Po pierwsze 
– pamiętajcie, by zawsze umiesz-
czać potrawy na specjalnych 
tackach.  A po drugie – podczas 
grillowania korzystajcie z węgla 
drzewnego. 
Życzę udanego zdrowego grillo-
wania i smacznego!.

 v  Magdalena Baran  
Dietetyk, PerfectSlim

GODZINY PRZYJĘĆ:
Poniedziałek:  9.00 – 14.00, Środa: 10.00 – 18.00
Czwartek:  11.00 – 18.00, Sobota: 9.00 – 13.00

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

tel. 733-030-663 • www.perfect-slim.pl

ZAPRASZAMY DO
GABINETU DIETETYCZNEGO

Zdrowa dieta? Odchudzanie? Leczenie otyłości? Z nami szybciej osiągniesz pożądane efekty!
 KONSULTACJA DIETETYCZNA JEDNORAZOWA 60 zł

Spotkanie z dietetykiem mające charakter porady lub indywidualnego szkolenia. Konsultacja 
ma na celu rozwiać wątpliwości pacjenta - dietetyk odpowiadając na zadawane pytania, 
przekazuje specjalistyczną wiedzę, udziela informacji umożliwiających zmianę nawyków 
żywieniowych, dopasowuje dietę do stwierdzonych schorzeń.

OPIEKA DIETETYKA DŁUGOTRWAŁA  130 zł
Kompleksowa usługa obejmująca opiekę dietetyka podczas okresu trwania terapii, 
składająca się z 3 spotkań z pacjentem (1 wizyta wstępna – diagnostyczna,  a następnie 2 
wizyty kontrolne). Na podstawie informacji zebranych podczas wizyty wstępnej, zostanie 
przygotowany indywidualnie dopasowany plan dietetyczny m.in. z uwzględnieniem produk-
tów zalecanych i nie zalecanych w diecie oraz sposobu ich przyrządzania, a także 
przykładowy jadłospis na 3 dni.  W czasie trwania terapii pacjent jest w ciągłym kontakcie z 
dietetykiem w celu rozwiania wątpliwości i pytań.

Podczas każdej z wizyt dodatkowo przeprowadzamy analizę składu ciała.

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

Zabiegi SPA kojarzą się nam z hotelami SPA, a więc z latem, wyjazdem na wczasy czy na długi weekend. Jako 
osoba, która często wyjeżdża i obserwuje trendy na rynku, już od dłuższego czasu zauważam spadek zaintereso-
wania usługami spa w hotelach, myślę że wzrastająca świadomość, iż sport i przebywanie na świeżym powietrzu to 
zdrowie powoduje, że ludzie zamiast biegać po hotelowych gabinetach spa, szukają pieszych wędrówek, wyjazdów 
na rower, chcą cieszyć się naturą i atrakcjami regionu.

stRefa sPa W OKnaCh natURY RUDnO - 
Masaże sPa i OBeCne tRenDY

Myślę, że to głównie dla-
tego Day SPA mają szanse 
na rozwój. Przecież relaksu 
potrzebujemy na co dzień, 
blisko miejsca pracy czy 
zamieszkania. Rozmawiając 
z osobami związanymi z tra-
dycyjnymi SPA obserwuje się 
również spadek jakość usług, 
co związane jest z silną rota-
cją personelu, który nie czuje 
się związany z firmą, gdyż 
pracuje bardziej incydentalnie 
niż na stałe, trudności poja-

wiają się nawet z przeszkoleniem tych osób. A przecież 
rynek SPA to trzeci co do wielkości rynek w USA, 
dlatego myślę, że ta branża w Polsce ma przed sobą 
spore szanse rozwoju.

Masaże SPA
Masaże i zabiegi Ajurwedyjskie to cudowna spra-
wa dla osób poszukujących odprężenia, oczyszczenia 
organizmu. 
Masaż relaksacyjny Abhyanga (czyt. Abjanga) to relaks 
dla całego ciała i znakomite efekty w pozbywaniu się 
wszelkich napięć, poprawia nawilżenie skóry, ujędrnia 
oraz usprawnia funkcjonowanie całego organizmu. 
Jeśli poszukujesz podwójnego odprężenia dostępna 
jest opcja n 4 ręce.
Masaż Udvartana to zabieg polecany szczególnie dla 
kobiet, gdyż jego wpływ na wygląd skóry jest nieoce-
niony - wykonywany na bazie olejów i aromatycznych 
oryginalnych indyjskich przypraw daje efekt porówny-
walny do zaawansowanych zabiegów maszynowych, 
to pozbycie się cellulitu i spektakularne ujędrnienie 
i wygładzenie skóry. Ma mocne działanie detoksykujące.
Płukanie oka, czyli Netra Vasti SPA dla oka wykonywa-
ny w Indiach w celach leczniczych, poprawia pracę oka, 

a po zabiegu widzimy ostrzej,  oko jest zrelaksowane, 
a skóra wokół oka wygładzona, cienie zredukowane. 
W naszym SPA łączymy ten zabieg np. z indyjskim 
masażem głowy - Shiro Abhyanga (czyt. Sziro Abjanga) 
lub masażem twarzy.
Zabiegi Netrai Vasti i Shiro Abhyanga  szczególnie pole-
cane przy bólach głowy,  migrenach, stresie, depresjach.
Shiro Abhyanga to masaż głowy i karku oraz górnego 
odcinka kręgosłupa, to nie tylko pozbycie się napięć, 
ale realna terapia bólów głowy i kręgosłupa. Używa-
ne w zabiegu oleje zawierają specjalne zioła tj. Amla 
uważane za sekret pięknych włosów Indyjskich kobiet. 
Faktycznie olej pozostawiony na noc dogłębnie odżywia 
włosy i skórę głowy
Kati Vasti, czyli rozgrzanie kręgosłupa w połączeniu 
z naszym masażem leczniczym dają lepsze rezultaty 
niż wykonanie samego masażu leczniczego, mięśnie 
są lepiej rozluźnione  i w efekcie masaż jest bardziej 
efektywny.

Munnar –masaż autorski
Nazwa wiąże się z miejscowością położoną w Indiach, 
znajdują się tam trzy wzgórza, na jednym stoi świątynia 
hinduistyczna, na drugim meczet, a na trzecim kościół 
katolicki. Dlatego nasz masaż łączy wpływy różnych 
kultur, to wpływ ajurwedy, masażu hawajskiego, kla-
sycznego. To masaż relaksacyjny na gorącym oleju 
z elementami terapii np. kręgosłupa. Przywraca har-
monijny przepływ energii, zapewnia głęboki relaks, 
eliminuje stres i negatywne emocje, aktywuje system 
odpornościowy i poprawia samopoczucie, niweluje 
napięcie mięśni. Zalecany w następujących dolegliwoś-
ciach: nerwicach i stanach depresyjnych, chronicznym 
zmęczeniu, osłabieniu funkcji systemu immunologicz-
nego, w problemach z koncentracją i pamięcią, przy 
bólach migrenowych i zatokowych, przy nadciśnieniu 
i niedociśnieniu, problemach z kręgosłupem. Polecamy 
również opcję na cztery ręce.

Hawajski masaż Lomi Lomi
Jest to nie tylko masaż, to coś więcej - spotkanie 
z samym sobą, łagodne i intensywne zarazem. Jedną 
z podstaw masażu jest przekonanie, że każda żywa 
istota poszukuje instynktownie równowagi i harmonii 
- masaż lomi stwarza warunki, aby ciało odzyskało 
równowagę fizyczną i emocjonalną, a nawet duchową. 
Po każdym seansie odzyskuje się wyzwolenie z tego, 
co nas ogranicza: stresu, napięć fizycznych i emocjonal-
nych, złego samopoczucia. Lomi nadaje nowy kierunek 
zablokowanej energii, kiedy stres i napięcia ustępują, 
krew i limfa na nowo podejmują swoje role - usuwają 
skutecznie toksyny i uboczne produkty przemiany 
materii.  Wypoczęte ciało naładowane nową energią 
może spokojnie stawić czoło codziennym trudnościom.

Masaż leczniczy
Masaże na konkretną dolegliwość ze szczególnym 
uwzględnieniem odcinka szyjnego i lędźwiowego kręgo-
słupa. Zabieg rozpoczyna się  sauną lub leczniczą kąpielą 
perełkowo – ozonową. Stosujemy własne sprawdzone 
już techniki oparte głównie na głębokiej stymulacji 
i rozciąganiu mięśni przykręgosłupowych. Intensywnym 
rozgrzaniu tkanki wywołującym rozluźnienie i skutecz-
ne odprowadzenie substancji toksycznych z problema-
tycznych miejsc. Do zabiegów używane są wysokiej 
klasy olejki do masażu oraz olejki eteryczne.  Każdy 
zabieg to niepowtarzalna nuta zapachowa i swoista 
ceremonia, która nie tylko leczy ciało, ale i koi zmysły. 
Myślę, że każdy zabieg w naszym Spa powiązany jest 
z masażem i to nie tylko rytuały Spa gdzie oprócz 
pielęgnacji mamy masaż, ale również zabiegi na twarz, 
gdzie masaż daje klientom chwile relaksu i ukojenia, 
co oprócz uzyskania efektu jest naszym priorytetem. 
Nasza oferta Strefy SPA jest bardzo bogata, dlatego 
w najbliższych wydaniach Gwarka będziemy kolejno 
opisywać Rytuały SPA, Zabiegi SPA dla mężczyzn tzw. 
Męska Strefa oraz zabiegi na lato..  

Ewelina Kościelny

AktuAlne promocje
Wielkie wygładzanie promocja kończy się 15.06:

•	 Płaski	brzuch promocja	wiosenna	4	zabieg	gratis
•	 Promocja	elektrostymulacji -	seria	10	zabiegów	 
2	razy	w tygodniu	po	50	zł	za	zabieg	jedna	partia	
ciała

•	 Wiosenne	odchudzanie	- zabiegi	odchudzające	
i ujędrniające	na	ciało	z 7	zabiegiem	gratis

Czerwcowa mega promocja pakiet Letnia Regeneracja
•	 Masaż	Udvartana	i zabieg	na	twarz	francuskiej	
firmy	Purles	za	220	zł	(wartość	pakietu	270	zł)	dla	
pierwszych	20	osób	bon	na	50	zł	na	drugi	zabieg	
na	twarz	z firmy	Purles
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DREW-EKO
WYROBY OGRODOWE Z DREWNA
WOLA FILIPOWSKA
ul. Krzeszowicka 67 ✆ 784 416 692
> ALTANY  
> MEBLE OGRODOWE
> DOMKI LETNISKOWE,
    NARZĘDZIOWE 
    I DREWUTNIE
> HUŚTAWKI   
> PLACE ZABAW
> BUDY DLA 
    PSÓW I KOTÓW
> STUDNIE, WIATRAKI, 
    DONICE
> SZTACHETY, 
    PODBITKA, 
    BOAZERIA

www.altanydreweko.pl

Poświadczenie dziedziczenia to 
czynność notarialna, która pozwala 
na stwierdzenie nabycia spadku w 
trybie pozasądowym, dzięki któ-
remu można stwierdzić zarówno 
dziedziczenie ustawowe, jak i testa-
mentowe (z wyjątkiem testamentów 
szczególnych np. wyrażonego przez 
spadkodawcę ustnie w obecności co 
najmniej trzech świadków w związ-
ku z obawą rychłej śmierci). 
Istota poświadczenia dziedziczenia 
sprowadza się do tego, że po zare-
jestrowaniu w specjalnym systemie 
(rejestrze) akt poświadczający dzie-
dziczenie ma takie same skutki jak 
prawomocne postanowienie sądowe 
o stwierdzeniu nabycia spadku, co 
wynika z art. 95j Prawa o notariacie 
(Dz. U. z 2008 r. nr 189, poz. 1158 
z późn. zm.).
Zanim notariusz sporządzi akt 
poświadczenia dziedziczenia, 
ma on obowiązek spisać proto-
kół dziedziczenia przy udziale 
wszystkich osób, które mogą 
wchodzić w rachubę jako spadko-
biercy ustawowi i testamentowi. 
Następnie poucza osoby biorące 
udział w spisywaniu protokołu 
o obowiązku ujawnienia wszel-
kich okoliczności objętych treścią 
protokołu oraz o odpowiedzialno-
ści karnej za złożenie fałszywych 
oświadczeń. W protokole dziedzi-
czenia zamieszcza się m.in. zgodne 
żądanie poświadczenia dziedzicze-
nia złożone przez osoby biorące 
udział w spisywaniu protokołu, 
oświadczenia o znanych testa-

mentach spadkodawcy lub braku 
takich testamentów, oświadczenia, 
że w odniesieniu do spadku nie 
zostało uprzednio wydane posta-
nowienie sądowe o stwierdzeniu 
nabycia spadku i że nie toczy się 
takie postępowanie.
Spadkobiercy muszą złożyć 
oświadczenie o tym, czy w skład 
spadku wchodzi gospodarstwo 
rolne i kto ze spadkobierców usta-
wowych odpowiada warunkom 
przewidzianym do jego dziedzi-
czenia. Składają też oświadczenie 
co do tego, czy już wcześniej były 
składane oświadczenia o przyjęciu 
spadku lub odrzuceniu spadku, czy 
zostało wydane orzeczenie doty-
czące niezgodności dziedziczenia 
oraz czy były zawierane umowy 
z przyszłym spadkodawcą co do 
dziedziczenia po nim.
Jeżeli od dnia otwarcia spadku 
(śmierci spadkodawcy) nie upłynęło 
jeszcze sześć miesięcy, w protoko-
le dziedziczenia należy zamieścić 
oświadczenia spadkobierców o pro-
stym przyjęciu spadku lub przyjęciu 
spadku z dobrodziejstwem inwen-
tarza albo o odrzuceniu spadku. 
Jeśli takie oświadczenia zostały 
już uprzednio złożone, wystarczy 
że notariusz zamieści wzmiankę 
o dacie, miejscu i treści oświadczeń 
złożonych przez poszczególnych 
spadkobierców. Niezwłocznie po 
sporządzeniu aktu poświadczenia 
dziedziczenia rejent dokonuje jego 
wpisu do rejestru tych aktów. Adno-
tację o zarejestrowaniu umieszcza 

się na akcie poświadczenia dzie-
dziczenia.
Dokumenty, jakie muszą dostar-
czyć notariuszowi spadkobiercy, 
które zostaną następnie dołączo-
ne do protokołu dziedziczenia to: 
odpis aktu zgonu spadkodawcy, 
odpisy aktów stanu cywilnego 
spadkobierców ustawowych oraz 
inne dokumenty mające wpływ 
na ustalenie praw do spadku, np. 
testament. 
Maksymalna taksa notarialna za 
sporządzenia aktu poświadczenia 
dziedziczenia wynosi 50 zł, a za 
sporządzenie protokołu dziedzi-
czenia 100 zł.
Co istotne, w wyjątkowych sytua-
cjach może dojść do uchylenia już 
zarejestrowanego aktu poświad-
czającego dziedziczenie. Może 
to zrobić sąd, gdy w odniesieniu 
do tego samego spadku zostało 
wydane postanowienie o stwier-
dzeniu nabycia spadku. Właści-
wym w sprawie jest sąd spadku, 
a więc sąd rejonowy właściwy dla 
miejsca ostatniego stałego zamiesz-
kania spadkodawcy. W przypadku 
zarejestrowania dwóch lub więcej 
aktów poświadczenia dziedzicze-
nia w odniesieniu do tego samego 
spadku, sąd spadku na wniosek 
zainteresowanego uchyla wszystkie 
akty poświadczenia dziedziczenia 
i wydaje postanowienie o stwier-
dzeniu nabycia spadku..

 v Rafał Czeladzki
email: RCzeladzki@gmail.com

PORADY PRAWNE 

POśWiaDCZenie DZieDZiCZenia
Z dniem 02.10.2008 roku została wprowadzona do pol-
skiego porządku prawnego przez ustawę z 24.08.2007 
o zmianie ustawy – Prawo o notariacie oraz niektórych 
innych ustaw (Dz.U. Nr 181 poz. 1287 z późn.zm) insty-
tucja poświadczenia dziedziczenia.

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

W ramach Festiwalu odbyły się 
także dwudniowe rozgrywki II 
Klasycznego Turnieju OPEN 
Kraków Business Park i jed-
nodniowe II Turnieju Kraków 
Business Park dla dzieci ur. 
w 2005 r. i młodszych. Emocje 
były nie tylko w turnieju dla 
dzieci, który tym razem z  6 pkt 
wygrał Tomasz Nawalany przed 
zwycięzcą I turnieju Konradem 
Łyszczarzem  oraz Alanem 
Boguszem . W dwudniowym 
II Klasycznym Turnieju OPEN 
KBP trzech pierwszych zawodni-
ków zdobyło po 5,5 pkt. Zwycię-
żył dzięki dodatkowej punktacji 
Grzegorz Słabek , drugie miejsce 
zajął Piotr Tworzydło a trzecie 
Andrzej Gbyl. Partnerami Wio-
sennego Festiwalu Szachów 
byli: Kraków Business Park, 
Centrum Krakowskie Przed-
mieście, Wójt Gminy Zabierzów, 
Starosta Powiatu Krakowskiego, 
Małopolska Agencja Rozwoju 
Regionalnego, Małopolski Zwią-
zek Szachowy, Sekcja Szachowa 
TS Wisła. Puchary, nagrody pie-
niężne i rzeczowe oraz dyplomy 
wręczali Prezes Małopolskiego 

Związku Szachowego Jan Kusi-
na i Dyrektor Festiwalu Marek 
Rowecki. Festiwalowi towarzy-
szyły atrakcyjne pokazy gry 
dużymi szachami ogrodowymi. 
31maja - 1czerwca 2014 r. w Kra-
kowskim Przedmieściu odbył 
się 2-dniowy zjazd regionalny 
Małopolskiej IV Ligi Seniorów. 
Grało 13 zespołów. Zdecydo-
wane zwycięstwo odniosła dru-
żyna Olimpijczyka Chrzanów, 
wygrywając wszystkie spotka-
nia. Drugie miejsce zajęli grający 
z seniorami juniorzy TS Wisła 
III Kraków a trzecie miejsce 
MLKSz II Myślenice.
Jesienią organizatorzy zaprasza-

ją na kolejne weekendy z sza-
chami..

 v Marek Rowecki

sZaChY W KRaKOWsKiM PRZeDMieśCiU
17-18 maja 2014 r. podczas WIOSENNEGO FESTIWALU SZACHÓW  w Centrum „Kra-
kowskie Przedmieście” w Zabierzowie na terenie Kraków Business Park  rozegrano finał 
Małopolskiej III Ligi Juniorów. Do ostatniej rundy nie było wiadomo kto wygra i awansuje 
do II Ogólnopolskiej Ligi Juniorów. Ostatecznie zwyciężył II zespół UKS przy SP 8 w 
Chrzanowie . Szanse na awans mają jeszcze MLKSz II Myślenice i UKS Hetman Koronny 
II z Trzebini. Jeżeli pierwszy zespół Myślenic awansuje do I Ligi to do II Ligi awansuje II 
zespół MLKSz z Myślenic a jeżeli nie awansuje to do II Ligi awansuje II zespół Hetmana 
Koronnego z Trzebini.
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Krzeszowice, ul. Legionów Polskich 1
tel. 796-351-499
email: biuro@gwarek-nieruchomosci.pl
www.gwarek-nieruchomosci.pl

POSZUKUJEMY DOMÓW, MIESZKAŃ, LOKALI UŻYTKOWYCH ORAZ DZIAŁEK DO SPRZEDAŻY I WYNAJMU. ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY. 
Powyższe ogłoszenia nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a dane w nich zawarte mają charakter wyłącznie informacyjny.

U nas wyłącznie  
atrakcyjne oferty!

Biuro Obrotu Nieruchomościami "Gwarek Nieruchomości" pośredniczy w sprzedaży, kupnie oraz najmie domów, mieszkań, lokali użytkowych, 
obiektów komercyjnych i działek. Współpracujemy z renomowaną firmą doradztwa finansowego - Spółką Dom Kredytowy NOTUS SA, która 
pomaga naszym Klientom w uzyskaniu korzystnego kredytu na sfinansowanie inwestycji, a także wybranymi:  rzeczoznawcami majątkowymi, 
radcami prawnymi, notariuszami, ubezpieczycielami, architektami, dekoratorami wnętrz, geodetami, firmami remontowo-budowlanymi. 

Przytulny dom 60 m kw. 
plus poddasze do adaptacji 

w Tenczynku, 10 a,  
piękna działka,  

cena 325 tys. PLN
Oferta bez prowizji  
od strony kupującej.

Dom 140 m kw.  
do remontu w Miękini,  

na działce 10 a,  
cena 140 tys. PLN. 

Dom 157 m kw. w stanie 
surowym zamkniętym  

z instalacjami, na działce  
o pow. 8,7 a w Brzoskwini,  

cena 269 tys. PLN.  
Oferta bez prowizji  
od strony kupującej.

Piękna, komfortowa 
posesja w Jerzmanowicach: 

dom 147 m kw 
 na działce 27 a.

Cena 685 tys. PLN

Budowa domu 126 m kw. 
plus garaż, na działce 8 a, 

 w Krzeszowicach.
Cena 185 tys. PLN 

Dom 280 m kw. plus 
piwnice w Krzeszowicach, 

pięknie wykończony,  
na działce 17 a,  

cena 635 tys. PLN.  
Oferta bez prowizji  
od strony kupującej.

Oryginalny dom 150 m kw. 
Czułów/Mników,  

położony na 15 a działce, 
w urokliwym otoczeniu 

przyrody,  
cena 580 tys. PLN.  
Oferta bez prowizji  
od strony kupującej.

• LOKAL W JERZMANOWICACH  
Do wynajęcia lokal 440 m kw. w Jerz-
manowicach pod: przedszkole, punkt 
przedszkolny, żłobek, ośrodek zdrowia, 
ośrodek rehabilitacyjny, ośrodek 
terapeutyczny i in. Lokal jest nowy. 
Zostanie całkowicie wykończony do 
grudnia 2014 r. W budynku przewidzia-
no ogrzewanie gazowe. Parking na ok. 
15 samochodów; działka 8 a. Odległość 
od głównej drogi Olkusz-Kraków: 300 
m. Cena 8800 PLN / m-c. 

• POMIESZCZENIA BIUROWE   
Do wynajęcia pomieszczenia biurowe 
100 m kw. x 2, wyższy standard, aneks 
kuchenny, cena za 100 m kw. 1500 PLN 
netto. 

• DOM W ZABIERZOWIE   
Do wynajęcia dom 95 m kw. w Zabie-
rzowie, posesja ogrodzona, ogrzewanie 
gazowe, cena 1200 PLN / m-c .

• DOM 7 KM OD KRZESZOWIC 
Do wynajęcia dom 7 km od Krzeszowic, 
95 m kw, na 5 a działce, posesja ogro-
dzona. Cena 1100 PLN / m-c.

• DOM W PIEKARACH  
 – DLA PRACOWNIKÓW  
Do wynajęcia dla pracowników dom w 
Piekarach, gm. Liszki, o pow. 90 m kw.   
Cena 2 tys. PLN / m-c.

DZIAŁKI:
1. Działka budowlana o pow. 15 a w 

Białym Kościele przy głównej drodze 
Olkusz-Kraków. Cena 160 tys. zł. 
Możliwość dokupienia sąsiednich 2 
H działki rolnej.

2. Działka budowlana w Jeziorzanach, 
pow. 11 a. Cena 107 tys. zł.

3. Działka rekreacyjna w Jerzmanowicach 
(ze skałą), pow. 35 a. Cena 120 tys.

4. Działka budowlana widokowa 11 a, 
Siedlce, cena 115 tys. PLN.

5. Działka budowlana widokowa 10 a , 
Siedlce, cena 85 tys. PLN.

6. P i ę k n a  d z i a ł k a  b u d o w l a -
na 4 8 a  w  K r zeszow icach ,  
cena 230 tys. PLN.

7. Działka budowlana 8,5 a w Bolecho-
wicach, przy głównej drodze, cena 
179 tys. PLN.

8. Działka budowlana 10 a  w  Bu-
rowie, przy głównej drodze,  

cena 215 tys. PLN.
9. Działka budowlana 10 a w Woli Bator-

skiej, cena 110 tys. PLN.
10. Działka widokowa 7,8 a w Mni-

kowie, z Warunkami Zabudowy,  
cena 87 tys. PLN.

11. Działka 10 a w Mnikowie, cena 59 
tys. PLN.

12. Działka budowlana 7 a w Tenczynku, 
z mediami na działce, w okolicy nowe 
domy, cena 104 tys. PLN.

13. Działka budowlana widokowa 10 
a  w  Tenczynku, całość ogrodzona, 
cena 136 tys. PLN.

14. Działka budowlana pod lasem 
11,8 a  w  Tenczynku, media przy 
działce, piękna, spokojna okolica,  
cena 123 tys. PLN.

15. Działka budowlana w  Tenczynku 
o pow. 7 a. Wszystkie media na działce. 
Dojazd drogą asfaltową. Do sprzedania 
jest kilka sąsiadujących ze sobą dzia-
łek, w sumie 40 a. Cena za działkę 7 
a 87 tys. PLN.

16. Działka budowlana w  Tenczynku 
o  areale 9 a. Wszystkie media 
na działce. Dojazd drogą asfal-
tową, a  następnie utwardzoną.  

Cena 107 tys. PLN.
17. Działka budowlana w  Ten-

czynku o  pow. 11 a. Wszystkie 
media na działce. Dojazd drogą 
utwardzoną, działka jest płaska.  
Cena 137 tys. PLN.

18. Działka budowlana w  Tenczynku 
o areale 40 arów. Wszystkie media na 
działce. Z jednej strony droga asfal-
towa z drugiej utwardzona. Istnieje 
możliwość wydzielenia mniejszych 
działek, jest wstępny projekt podziału. 
Cena 415 tys. PLN.

19. Działka budowlana w Miękini o pow. 
10 a. Prąd na działce obok, woda i ka-
nalizacja w drodze. Jest możliwość 
dokupienia: działki 10 a oraz domu 
do remontu na 11 a działce. Cena za 
działkę 10 a 94 tys. PLN.

20. Działka budowlana 11 a w Miękini, cena 
104 tys. PLN.

21. Działka budowlana widokowa 
w  górach, 19 a, wszystkie media 
na działce, częściowo ogrodzona, 
droga dojazdowa asfaltowa,  
cena 70 tys. PLN.

22. Działka budowlana widokowa 
w  górach, 4 a, wszystkie media 

w  drodze, częściowo ogrodzona, 
droga dojazdowa asfaltowa,  
cena 14,5 tys. PLN.

23. Działka budowlana w górach, 13 a, 
media w drodze, droga dojazdowa 
utwardzona. Cena 32,5 tys. PLN (ist-
nieje możliwość dokupienia działki 
bliźniaczej).

24. Działka przemysłowa o pow. 1,18 Ha, 
z 5 halami w Krzeszowicach, cena 2.720 
tys. PLN. Oferta bez prowizji od strony 
kupującej.

25. Działka przemysłowa o pow. 1,85 Ha 
w Krakowie z budynkiem magazyno-
wo-usł. o pow. 1710 m kw., cena 4.265 
tys. PLN.

26. Działka przemysłowa o pow. 2,97 Ha 
w Krakowie, teren ogrodzony, WZ na 
istniejącą halę, cena 6.831 tys. PLN.

27. Działka przemysłowa o  pow. 1,2 
Ha w  Krakowie, niezabudowana 
i ogrodzona, użytkowanie wieczyste,  
cena 2.762 tys. PLN.

HALE DO WYNAJĘCIA:
1. Do wynajęcia hala o pow. ponad 460 

m kw. k/Krzeszowic, z CO i piecem na 
miał, cena wynajmu 4,7 tys. PLN / m-c.

2. Do wynajęcia hala 230 m kw. plus 
70 m kw. w Krzeszowicach. Razem 
lub osobno, pomieszczenia socjalne, 
jadalnia, kilka bram wjazdowych, cena 
za 230 m kw.: 2760 PLN netto. Hala 
w Krzeszowicach o przeznaczeniu 
produkcyjno - magazynowym 
o pow. 700 m, jest możliwość wy-
dzielenia mniejszych powierzchni,  
cena wynajmu 7 tys. PLN / m-c.

3. Hala w Tenczynku o pow. 160 m kw. 
(jest możliowść wynajęcia dodatkowo 
265 m kw. czyli łącznie 425 m kw), 
cena wynajmu 3 tys. PLN / m-c.

4. Hala 100 m kw. W Tenczynku pod usłu-
gi, magazyn, produkcję, wysokość 4 m,  
cena wynajmu 1,5 tys. PLN / m-c.

5. Hala w Rącznej gm. Liszki o pow. 150 
m kw., teren ogrodzony, plac 14 a, cena 
wynajmu 1,2 tys. PLN / m-c.

6. Hala o pow. ponad 460 m kw. k/Krze-
szowic, z CO i piecem na miał, cena 
wynajmu 4,7 tys. PLN / m-c.

Dom do remontu 85 m 
kw. w Jerzmanowicach na 

pięknej, widokowej działce 
5 a, plus duży budynek, 

który może pełnić funkcję 
mieszkalnego,  

cena 164 tys. PLN.

Dom drewniany 110 m kw. w 
stanie surowym,  

położony w Czernej,  
na pięknej, widokowej 

działce 8 a,  
cena 225 tys. PLN.

Kamienica 488 m kw.  
z piwnicą  

w Olkuszu, pod inwestycje,  
cena 880 tys. PLN.  

Oferta bez prowizji  
od strony kupującej.

Dom 118 m kw.  
w stanie surowym, położony w 

Dulowej, na pięknej działce  
14 a koło strumyka,  

super cena: 175 tys. PLN.

Drewniany, stylowy dom  
w górach, ponad 200 m kw., 

położony na widokowej  
działce 19 a (możliwość doku-
pienia dodatkowo sąsiedniej 
działki – 19 a), dojazd drogą 

asfaltową,  cena 438 tys. PLN.  
Oferta bez prowizji  
od strony kupującej.

Aż o 25 procent wzrosła w ciągu ostatniego roku zdolność kredytowa Polaków. Już z samego powodu niższego oprocentowania kredytów, zdolność kredytowa wzrosła o 18 
procent. Dodatkowo wydłużenie okresu liczenia zdolności kredytowej o 5 lat, przełożyło się na możliwość zaciągnięcia wyższego kredytu jeszcze o 4-6 procent.
Zmiany rynkowe, spadek oprocentowania kredytów, a  także 
poluzowanie przez KNF polityki kredytowej, a w szczególności 
wydłużenia okresu spłaty przy liczeniu zdolności kredytowej, to 
główne składowe, które złożyły się na wzrost przeciętnej zdolności 
kredytowej o 25 procent. 

W ostatnich miesiącach 2012 roku i pierwszej połowie 2013 roku 
Rada Polityki Pieniężnej dokonała 8 obniżek stóp procentowych, 
w sumie o 225 punktów bazowych. Przełożyło się to na spadek istotnej 
dla kredytobiorców stopy Wibor. Jej spadek obserwowaliśmy już 
na kilka miesięcy przed pierwszą obniżką stóp NBP i od lipca 2012 
roku, w ciągu półtora roku, stopa ta spadła z 5,14% do 2,70% Tak 
duży spadek spowodował obniżenie rat kredytów. Dla każdych 100 
tysięcy zadłużenia, przy zaciąganiu kredytu na 30 lat, miesięczna 
rata spadła o około 150 złotych z 640 do 490 złotych. Konsekwencją 
niższej raty była wyższa zdolność kredytowa. Przy takim samym 
poziomie dochodu, mniejsze miesięczne obciążenie pozwoliło na 
zaciągnięcie wyższego kredytu. Od stycznia 2013 roku do stycznia 
2014 roku tylko z powodu niższego oprocentowania przeciętna 
zdolność kredytowa wzrosła o około 18 procent. Przykładowo, osoba 

zarabiająca 5000 netto na początku 2013 roku mogła zaciągnąć kredyt 
w średniej wysokości 390 tysięcy złotych. Tylko za sprawą niższego 
oprocentowania i niższej raty w ciągu 12 miesięcy dostępna kwota 
wzrosła do około 460 tysięcy złotych.

Do tego dochodzi druga ważna składowa, która wpłynęła na wzrost 
maksymalnych kwot kredytów, czyli wydłużenie maksymalnego okresu 
liczenia zdolności kredytowej. Komisja Nadzoru finansowego, w przy-
jętej w czerwcu 2013 roku Rekomendacji S zmieniła zasady liczenia 
zdolności kredytowej. Dotychczas na potrzeby jej wyliczania banki 
musiały zakładać maksymalnie 25 letni okres spłaty kredytu. Zgodnie 
z nowymi regulacjami, okres ten wydłużono o 5 lat. Taki sposób liczenia 
zdolności kredytowej zwiększył dostępne kwoty kredytu o około 4-6 
procent. Kumulacja dwóch korzystnych zmian zaowocowała, zatem 
łącznym wzrostem zdolności kredytowej o prawie 25 procent. I tak, 
biorąc pod uwagę dwa istotne czynniki, które wpłynęły na wzrost 
zdolności kredytowej, czyli oprocentowanie i wydłużenie okresu 
liczenia zdolności, osoba z dochodem 5000 złotych netto w styczniu 
2014 roku mogła pożyczyć 485 tysięcy złotych i była to kwota wyższa 
o prawie 100 tysięcy w porównaniu ze styczniem 2013 roku.

Średnia zdolność kredytowa.  
Założenia: dochód netto - 5 000 zł, okres spłaty - 30 lat,  

brak zobowiązań, jedna osoba w gospodarstwie domowym.

Styczeń 2013 Czerwiec 2013 Styczeń 2014

390 tys. zł 440 tys. zł 485 tys. zł

Co nas czeka?

W kolejnych miesiącach niestety nie możemy oczekiwać dalszych pozy-
tywnych zmian dla kredytobiorców. Wszystkie czynniki, które stymulowały 
wzrost zdolności kredytowej się wyczerpały. Na pewno nie możemy 
oczekiwać kolejnych obniżek stóp procentowych, podobnie jak zmian 
w polityce kredytowej banków. Zatem po wielu miesiącach wzrostu 
zdolności kredytowej najbliższy czas to okres stabilizacji w tym obszarze..

Michał Krajkowski 
Główny analityk Domu Kredytowego NOTUS S.A.

MAKSYMALNE, DOSTĘPNE KWOTY KREDYTÓW WYŻSZE O 25%
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WydarzenIa kUltUralne, ImPrezy, sPotkanIa

ChRZanóW

Kino "Sztuka" w Chrzanowie zaprasza
"CZaRnOKsiĘżniK z OZ: POWRót DOROtKi"

•	06.06	seans	o	godz.	17.00	•	07-08.06	seans	o	godz.	15.15	•	09.06	seans	o	godz.	17.00	•
•	10.06	kino	nieczynne	•	11-12.06	seans	o	godz.	17.00	•

reż.:	D.	St.	Pierre,	W.	Finn	czas:	88	min.	gat.:	animacja/familijny/fantasy/musical,	prod.	USA,	b/o
Cena	biletu:	Poniedziałek	-	Czwartek:	13,00	zł.	Piątek	-	Niedziela:	norm.	15,00	zł,	ulg.	13,00	zł.

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

"X-Men: PRZesZłOść, KtóRa naDeJDZie" 3D [napisy PL]
•	06.06	seans	o	godz.	14.15	•	07-08.06	seanse	o	godz.	17.15,	20.00	•

•	09.06	seans	o	godz.	19.30	•	10.06	kino	nieczynne	•	11-12.06	seans	o	godz.	19.00	•
reż:	B.	Singer	czas:	130	min.	gat.:	akcja/sci-fi	prod.	USA/Wielka	Brytania,	b/o

Cena	biletu:	Piątek	-	Niedziela:	norm.	20,00	zł,	ulg.	17,00	zł.	Poniedziałek	-	Czwartek:	17,00	zł.

"CZaROWniCa" 2D dubbing/3D dubbing
•	14.06	seanse	o	godz.	15.15	(2D	dubbing),	17.30	(3D	dubbing)	•	15.06	seans	o	godz.	17.30	(3D	dubbing)	•

•	16.06	seans	o	godz.	17.30	(2D	dubbing)	•	17.06	seans	o	godz.	17.30	(3D	dubbing)	•
•	18.06	seans	o	godz.	15.00	(2D	dubbing)	•	19.06	seans	o	godz.	17.30	(3D	dubbing)	•

reż.:	R.	Stromberg,	czas:	97	min.	gat.:	familijny/fantasy	prod.	USA,	8	lat
Cena	biletu	2D:Poniedziałek	-	Czwartek:	13,00	zł.	Piątek	-	Niedziela:	norm.	15,00	zł,	ulg.	13,00	zł.

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

tRZeBinia

Kino "Sokół" w Trzebini zaprasza
ViOLetta - KOnCeRt – napisy pl

•	13.06		–		18:00	•	14.06,	17.06,	18.06,	19.06		–		17:00	•	15.06		–		15:00	i	17:00	•
czas	trwania:	1	godz.,	30	min.,	gatunek:	muzyczny/familijny,	USA

gODZiLLa – (3D) napisy pl
•	13.06		–		20:00•	14.06,	15.06,	17.06,	18.06,	19.06		–		19:00	•
czas	trwania:	2	godz.,	3	min.,	gatunek:	akcja/thriller/sf,	USA

CasanOVa PO PRZeJśCiaCh – napisy pl
•	5.06	–	21:15	•

czas	trwania:	1	godz.,	35	min.,	gatunek:	komedia,	USA

premiera CZaROWniCa – dubbing (3D i 2D)
•	5.06		–		17:00	(2D)	i	19:00	(3D)	•	6.06		–		17:00	(3D)	i	19:00	(2D)	•	7.06		–		17:00	(2D)	i	19:00	(3D)	•
•	8.06		–		17:00	(3D)	i	19:00	(2D)	•	10.06		–		17:00	(2D)	i	19:00	(3D)	•	11.06		–		17:00	(3D)	i	19:00	(2D)	•

•	12.06		–		17:00	(2D)	i	19:00	(3D)	•
czas	trwania:	1	godz.,	37	min.,	gatunek:	fantasy/fam.,	USA,	sugerowany	wiek	–	od	8	lat	

ZAKOCHAJ SIĘ W POLSCE NOCĄ  
- WyStAWA fOtOgrAfII KrZySZtO-

fA MASIuKA
Zapraszamy	Państwa	do	obejrzenia	znakomitej	wystawy	
fotografii	Krzysztofa	Masiuka	ZAKOCHAJ	SIĘ	W	POLSCE	
NOCĄ,	którą	prezentujemy	w	galerii	„Na	Piętrze”	(górny	holl	
kina	Sztuka”).	Wystawa	czynna	będzie	do	końca	czerwca	
2014	roku.	www.moksir.chrzanow.pl

KONCErt ”CHrZANIĆ CISZĘ”
Fanów	hip-hopu	zapraszamy	14	czerwca	na	kolejny	koncert	
w	ramach	"Chrzanić	ciszę".	Tym	razem	w	chrzanowskim	
klubie	Stara	Kotłownia	wystąpią	Eripe	&	Quebonafide.	
Nie	 zabraknie	 też	 reprezentantów	 lokalnej	sceny.	Start	
o	godzinie	20.00.	Bilety	(Informacja	MOKSiR):	15	zł	 -	w	
terminie	10.05-24.05	(ilość:	50	sztuk),	20	zł	-	w	terminie	
25.05-13.05	(ilość:	50	sztuk),	25	zł	-	w	dniu	koncertu.

Trzebińskie	 
CenTrUM	kUlTUry
DoM	kUlTUry	"sokół"

serDeCznie	zaPrasza	na	
zajęCia	

tAŃCA tOWArZySKIEgO
Koszt	uczestnictwa	w zajęciach	70	zł	
(odpłatność	obejmuje	dwie	osoby)	za	1	
m-c.	Zajęcia	w każdy	piątek	o godz.	19.00	
w Domu	Kultury	"Sokół".	Zajęcia	popro-
wadzi	p.	Agnieszka	Łucka	-	Janowska.	
Zapisy	i informacje	(32)	61-10-621.

ZaBieRZóW

WieLKa Wieś
WyCIECZKA dLA SENIOróW  
NA KrAKOWSKI KAZIMIErZ

W	ramach	programu	„Aktywni	i	potrzebni	–	gmina	Wielka	Wieś	przyjazna	seniorom”	serdecznie	zapraszamy	
wszystkich	seniorów	z	naszej	gminy	na	wycieczkę	po	krakowskim	Kazimierzu,	która	odbędzie	się	w	dniu	25	
czerwca	2014	r.	(w	godzinach	popołudniowych).
Wizyta	na	Kazimierzu	to	obowiązkowy	punkt	w	programie	zwiedzania	Krakowa.	Przytulne	kafejki,	restauracje,	
galerie,	antykwariaty	i	brukowane	uliczki	-	wszystko	to	przyciąga	turystów.	Z	racji	tego,	iż	mieszkamy	nieopodal	
Krakowa,	tym	bardziej	warto	wybrać	się		na	spacer	wąskimi	zaułkami	Kazimierza,	przyjrzeć	się	synagogom	
i	 żydowskim	cmentarzom,	posiedzieć	w	urządzonych	ze	smakiem	kawiarnianych	ogródkach...	Kazimierz	
stanowi	bez	wątpienia	jedną	z	największych	atrakcji	wawelskiego	grodu.	Warto	poznać	bliżej	tę	magiczną	
część	Grodu	Kraka.

Zapewniamy	transport	i	opiekę	przewodnika	dla	uczestników	wyjazdu.
Zapisy	dla	wszystkich	seniorów	chętnych	do	udziału	w	wycieczce	przyjmowane	są	osobiście	w	Gminnym	
Ośrodku	Pomocy	Społecznej	w	Wielkiej	Wsi,	Szyce	65,	lub	telefonicznie	pod	nr	419	11	01	lub	419	04	40,	od	

pn.	do	pt.,	w	godzinach	8.00	do	16.00,		do	dnia	16	czerwca	br.
Liczba	miejsc	ograniczona,	decyduje	kolejność	zgłoszeń.
*W	razie	niepogody	termin	wyjazdu	może	ulec	zmianie.	

KRZesZOWiCe
PrOgrAM AKCJI MOtOSErCE 2014

start	akcji	krwiodawstwa	-	godz.	12.00
9.00		–	spotkanie	Motocyklistów	na	placu	„pod	orłem”	w	nawojowej	Górze
10.00	–	przygotowanie	do	wyjazdu	na	teren	rynku	w	krzeszowicach
10.15	–	Wyjazd	Parady	motocyklowej	na	rynek	do	krzeszowic
10.30	–	wjazd	na	rynek	–	wjazd	na	rynek	filmowany		przez	TVn
11.00	–	przyjazd	autobusu	rCkik
11.30	–	rozpoczęcie	poboru	krwi	–	rCkik
12.00	–	Pokazy	sztuk	walki	Wu-shu
12.45	–	Pokaz	akcji	ratowniczej	zorganizowany	przez	lokalny	oddział	straż	Pożarnej
13.30	–	pokaz	pierwszej	pomocy	–	organizowany	przez	PCk
14.00	–	Program	artystyczny	zorganizowany	przez	Wydział	Promocji	Miasta	krzeszowice
	 14.00	–	Pokazy	Fitness
	 14.30	-	zespół	Verso	Ckis	krzeszowice
	 15.00	-	Pokazy	Fitness
	 15.30	-		zespół	taneczny	Ckis	krzeszowice
16.15	–	koncert-	zespół	nippu
17.45	–	koncert	–	zespół	zaproszony	przez		Ck	krzeszowice	Fireball
19.00	–	koncert	–	zespół	zaproszony	przez		Ck	krzeszowice
20.00	-	zakończenie	akcji	Motoserce

Plakat na str. 3
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"Gwarek Małopolski" współpracuje z "Gwarkiem Olkuskim", bezpłatnym dwutygodnikiem informacyjno-reklamowym, kolportowanym w Powiecie Olkuskim na obszarze miast i gmin: Bukowno, Bolesław, Klucze, Olkusz, Trzyciąż i Wolbrom.
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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.

32-080 ZABIERZÓW
UL.CMENTARNA 22 

(obok cmentarza parafialnego) 

GODZINY OTWARCIA 
8.00-17.00
8.00-12.00

SCHODY WEWNĘTRZNE
I ZEWNĘTRZNE
PARAPETY, BLATY
NAGROBKI, GROBOWCE
NIETYPOWE ZAMÓWIENIA

tel. 12-257-79-59

tel. 668-047-005
tel. 693-756-023

KONTAKT

www.kamieniarstwokruk.pl
kamkruk@op.pl

A  NAGROBKÓW 
RÓWNIEŻ 

W FIRMIE POGRZEBOWEJ 
W MODLNICZCE 

WYSTAWA

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

• SPRZEDAŻ • SKUP • 
tel. 662 660 373

PiesKi sZUKaJĄ DOMU

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

Fundacja Dar Serca poszukuje odpowiedzialnego domu dla pięknego 
psa Kanara. Kanar ma ok. 5 lat. Przebywał przez jakiś w schronisku w 
Racławicach, ale był atakowany przez inne psy zamieszkujące ten sam 
kojec. Kanar jest przyjazny, radosny, grzeczny, uwielbia kontakt z czło-
wiekiem, głaskanie, przytulanie. Ma charakter i umaszczenie bokserów. 
Bardzo lubi spacery. Jest łagodny i czuły w stosunku do dzieci.
Umie chodzić na smyczy. Ma dużo energii i jest zdrowym psem w pełni sił.
Obecnie przebywa w podkrakowskim hoteliku dla zwierząt.
Został odpchlony, odrobaczony i zaszczepiony, a także wykastrowany 
i zaczipowany. Warunkiem adopcji jest podpisanie umowy adopcyjnej. 
Kontakt: 882 180 526

Fundacja Dar Serca poszukuje odpowiedzialnych osób chcących dać 
domy dwóm rozkosznym maluchom urodzonym w polach przez dziką 
suczkę. Pieski są radosne, rezolutne, kontaktowe, dobrze odżywione. 
Zostały odpchlone, odrobaczone i zaszczepione jednokrotnie przeciwko 
chorobom zakaźnym. Mają ok. 8 tygodni. Jeden z nich ma umaszcze-
nie czarne podpalane, drugi - większy - biało-czarne. Będą docelowo 
małymi psiakami.
Warunkiem adopcji jest podpisanie umowy adopcyjnej.
Kontakt: 882 180 526

Małe PsiaKi

KanaR

Pogoda i nastroje organizatorów oraz uczestników 
jak zwykle dopisały. Panowała wesoła, iście rodzinna 
atmosfera, mimo mnóstwa gości, z których wie-
lu przybyło ze swoimi czworonożnymi pupilami. 
Imprezę poprowadził aktor kabaretowy i muzyk 
p. Adam Grzanka.
Były pokazy psich umiejętności, warsztaty, malowa-
nie dziecięcych buzi, konkursy, kiermasze, można też 
było skosztować wielu specjałów zaprzyjaźnionych 
firm gastronomicznych.
Na pytania miłośników zwierząt odpowiadali leka-
rze weterynarii, behawioryści oraz wolontariusze 
Fundacji.
Ważną częścią imprezy były biegi dogtrekkingowe 
na trzech dystansach: 10, 20 i 30 km. W biegach 
wystartowało w sumie 112 osób, z czego w kategorii 
rodzinnej ponad 60, biegły także dzieci w wieku 
przedszkolnym i szkolnym. Wszystkim uczestnikom 
podobały się piękne trasy w Lasku Wolskim. W 
biegu startowały również psy, będące pod opieką 
Fundacji „Dar Serca” - owczarek Druki zajął wraz 
z opiekunem II miejsce w kategorii mężczyzn na 
10 km, a Kama i Romuś przebiegli 30 km wraz 
z wolontariuszami Fundacji. Niestety cała trójka 
psiaków w dalszym ciągu czeka na nowe dobre 
domy, tak samo jak wyjątkowy pies Kanar, także 
uczestnik biegów.
Nie mogło obyć się bez nagród dla dzielnych uczest-
ników, które ufundowała firma APL Health & Hap-

piness, producent wysokogatunkowych karm 
weterynaryjnych, a dla dzieci i rodzin dodat-
kowo - sklep internetowy Czarodziej.eu.
Tradycyjnie już podczas Pikniku przed-
stawiono pieski do adopcji. Nowe domy 
znalazły trzy suczki: jamniczka Pika, mix 
owczarka Karo oraz Inez. Wielu podopiecz-
nych Fundacji nadal czeka na swój wyma-
rzony dom…
Fundacja „Dar Serca” opiera się na wolon-
tariuszach, ludziach działających z pasją 
i poświęceniem, mającymi wiele pomy-
słów, zapału, entuzjazmu. Fundacja cierpi 
jednak na ciągły brak niezbędnych do pra-
cy środków finansowych, nie ma bowiem 
wsparcia w żadnej instytucji państwowej ani 
samorządowej, mimo wielu podejmowanych 
przez pracowników Fundacji starań w tym 
zakresie. Fundacja nie otrzymuje żadnych 
instytucjonalnych dotacji. Prosimy zatem 
o wsparcie finansowe, a także w postaci 
darów (karma, koce, posłania, budy itp.) 
oraz szczególnie zachęcamy do adopcji pod-
opiecznych Fundacji. 

Zapraszamy na oficjalną stronę  
internetową Fundacji „Dar Serca”:  

www.pomoczwierzakom.pl  
lub pod numer tel. 882 180 526.

eCha iMPReZY „Z PseM WeseLeJ”
W sobotę 10 maja miała miejsce trzecia już impreza plenerowa pod hasłem „Z psem weselej” zorganizowana 
przez Fundację „Dar Serca”. Tym razem duzi i mali miłośnicy zwierząt oraz sportu i spędzania czasu na wolnym 
powietrzu, bawić się mogli pod monumentalnym Kopcem Kościuszki.

W dniu 24 maja br. w wyniku gwałtownej 
nawałnicy i burzy zerwany został dach i zburzone 
zostały mury szczytowe budynku mieszkalnego 
Państwa Zajega w Racławicach. Straty materialne 
są ogromne – Państwo Zajega sami nie będą w 
stanie naprawić szkód wyrządzonych przez 
szalejący żywioł.
Dlatego też Gmina Jerzmanowice-Przeginia 
uruchomiła konto pomocnicze przy Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej, na które można 
wpłacać środki na rzecz poszkodowanych.

Apelujemy o pomoc dla Państwa Zajega 
– wpłaty na konto nr

 73 8589 0006 0150 0450 0316 
koniecznie z dopiskiem "pomoc dla rodziny Zajega".

www.jerzmanowice-przeginia.pl

Apelujemy o pomoc rodzinie 
w Racławicach!

Brama BolechoWIcka W konkUrsIe lasóW  
PaństWoWych I natIonal geograPhIc Polska
Lasy Państwowe zorganizowały jubileuszowy konkurs ”Odkryj piękno 
polskich lasów”. Celem Konkursu jest promocja jubileuszu 90-lecia Lasów 
Państwowych oraz ukazanie bogactwa i unikalności polskich obszarów 
leśnych. Partnerem konkursu jest National Geographic Polska.
Pośród 36 nominacji z całej Polski, 
znalazła się Brama Bolechowicka, 
położona na terenie Parku Krajobra-
zowego Dolinki Krakowskie około 
18 kilometrów na północny zachód 
od Krakowa.
Brama Bolechowicka to dwie 30 
metrowe wapienne skały nazy-
wane przez wspinaczy Filarem 
Abazego (wschodnia skała) oraz 

Filarem Pokutników (zachodnia 
skała). Jest to jedno z ulubionych 
miejsc dla wspinaczy, a także wej-
ście do mierzącego zaledwie pół-
tora kilometra długości Wąwozu 
Bolechowickiego, uznawanego za 
jedno z najpiękniejszych miejsc na 
Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. 
W tutejszym rezerwacie spotkać 
można m.in. chronione zarośla kse-

rotermiczne i murawy 
naskalne, a także rzad-
ko występującą brzozę 
ojcowską (Betula oyco-
viensis Bess).
Aby oddać swój głos należy wejść 
na stronę www.lasypanstwowe.
national-geographic.pl a następnie 
w zakładce głosowanie zaznaczyć 
wybraną nominację oraz zatwier-

dzić głos. Głosować można raz na 
24 godziny od 28 kwietnia do 15 
czerwca.

 v Piotr Król 
Nadleśnictwo Krzeszowice - Dział 

Gospodarki Leśnej

Zakład Usług Technicznych RM-INSTAL
ul. Przemysłowa 1, 32-300 Olkusz (budynek HERMES)

tel. 667 944 418, 792 447 442 • www.rm-instal.pl 

TECHNOLOGIE BUDOWLANE
• systemy ciepłych budynków thermodom
• zestawy zasilania fotowoltaicznego
• pompy ciepła, wentylacja z rekuperacją
• klimatyzacja
• badania szczelności budynków
• badania termowizyjne
• pomiary elektryczne

 v Redakcja



12 małopolskiReklamy

PRODUCENT STYROPIANU

32-065 Krzeszowice, ul. Zagrody 4
tel. 12 282 03 96    www.ban-bozek.pl

Materiały montażowe i wykończeniowe

Promocyjne ceny
na cały nasz asortyment

dociepleniowy

ZAPRASZAMY
DO SKLEPU FIRMOWEGO

CENTRUM DOCIEPLEŃ
MIESZALNIA FARB I TYNKÓW

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

PŁYTY GIPSOWE • WEŁNA MINERALNA
PROFILE • TAPETY – duży wybór

INSTALACJE WOD-KAN-GAZ-C.O.

www.romar-bis.pl

Sanka 248

12 283 63 47 • 609 240 849

SUPER CENY
NA TYNKI
(PRZY ZESTAWIE OCIEPLENIA)

SUPER CENY
NA TYNKI
(PRZY ZESTAWIE OCIEPLENIA)

NAJWIĘKSZY WYBÓR KOLORÓW FARB I TYNKÓW W REGIONIE

W ofercie:
- kostka brukowa
- palisady
- obrzeża
- krawężniki
   drogowe
- zielony parking
- gazony

ul. Krakowska 378,  32-080 Zabierzów
tel. +48 12/285-10-13
tel. kom. +48 604-566-199
www.kostkabrukowa-wilk.pl 
biuro@kostkabrukowa-wilk.pl

Fabryka Betonów Wibroprasowanych "WILK"
Maria i Małgorzata Wilk, Marzena Szostek s.c.

Zapisy do złobka
Dzieciaczkowo

na  rok 2014/2015
ruszyły!!!

.

Pobyt dzieci dotowany jest
przez Urząd Miasta Krakowa!!!

Żłobek DZIECIACZKOWO, 
ul. Łokietka 320A, Kraków
www.dzieciaczkowo.com.pl, 

tel. 883-435-512
Pracujemy również w wakacje.

Oferta ważna do wyczerpania miejsc.


