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SKUTERY
• Naprawa chińskich skuterów, motorowerów, motocykli i quadów
• Przeglądy i naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne
CZYNNE
• Skutery zastępcze na czas naprawy
PON. – SOB.
• Możliwość transportu skutera do SERWISU
800 – 2200
• Skup skuterów uszkodzonych i powypadkowych
• Sprzedaż części nowych i używanych do chińskich skuterów
• Sprzedaż części używanych do WSK125 i ROMET
• Skutery używane już od 1000 zł
• Możliwość zostawienia starego lub uszkodzonego skutera w rozliczeniu

ŚWIĘTUJEMY W TENCZYNKU!

JERZMANOWICE 128B, Tel. 513 410 697

W Tenczynku weekend 20-21czerwca zapowiada się niezwykle
ciekawie! Trzy wydarzenia, na które Państwa zapraszamy to IV
Noc Świętojańska (sobota), sołecki Festyn Rodzinny (niedziela)
i Weekend z Browarem Tenczynek (sobota-niedziela).
Warto zarezerwować te dwa dni, bo organizatorzy wszystkich
trzech imprez przewidzieli wiele atrakcji dla dzieci, młodzieży,
dorosłych, całych rodzin!
DLA UCZESTNIKÓW NOCY ŚWIĘTOJAŃSKIEJ przewidziano
w sobotę transport bezpłatnym busem, z Krzeszowic do Tenczynka,
od godz. 17.00-19.00 (ul. Daszyńskiego, przy PKP, za szlabanem);
od 23.00 – odjazdy znad Stawu Wrońskiego do Krzeszowic.

PRACOWNIKÓW OCHRONY

Szczegóły na str. 2.

Przyłącz sie do nas - czekamy na Ciebie!

BADANIE OKULISTYCZNE TYLKO 1 ZŁ. INFO W ZAKŁADZIE.

zatrudni

Zadzwoń: kom. 668 677 850
www.delta-security.com.pl

KRZESZOWICE

TRZEBINIA

UL. DASZYŃSKIEGO 2,
TEL. 792 608 139

UL. RYNEK 4,
TEL. 32 753 37 30

STAROCIE, BIBELOTY,
PORCELANA, KSIĄŻKI

• SPRZEDAŻ • SKUP •

tel. 662 660 373

WEEKEND
SPORTOWY
ODWIEDŹ FUTURA PARK
W DNIACH

12-14 CZERWCA

SKORZYSTAJ Z ATRAKCYJNYCH RABATÓW
NA ASORTYMENT SPORTOWY!
FUTURA PARK KRAKÓW: A. Rożańskiego 32, Modlniczka

www.futurapark.pl
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IV NOC ŚWIĘTOJAŃSKA W TENCZYNKU
sobota, 20 czerwca

17.00
17.15 - 19.00

18.00 - 20.00
18.30
19.00
19.30
20.00
20.15
21.30
22.00

Rozpoczęcie imprezy i wręczenie dyplomów uczestnikom gry terenowej
Część warsztatowa:
- Warsztaty archeologiczne dla dzieci – prowadzenie Artur Buszek,
fundacja Geoarcheologia
- Warsztaty garncarstwa dla dzieci i dorosłych - prowadzenie Piotr Skórkiewicz
- Warsztaty dla rękodzieła dla dzieci i dorosłych/tworzenie lalek – prowadzenie Anna Koblak
- Warsztaty plastyczne dla dzieci z malarką Ireną Podolak
Nauka wicia wianków z Działkowcami z Tenczynka!
Zespół Kachol – tańce żydowskie i izraelskie
Zespół TABOR
Raz na ludowo – Chór Stowarzyszenia wokół Rybnej
Rozwiązanie konkursu na najpiękniejszy wianek
Zespół TABOR
przemarsz korowodu z muzyką
i światłem nad Staw Wroński
NAD STAWEM
- Teatr Ognia Scena Kalejdoskop Krakowski Teatr Uliczny

Po powrocie do centrum wsi:
23.00

Zabawa taneczna dla wszystkich – DJ Grzegorz z Restauracji Zamkowa

DODATKOWO nad Stawem Wrońskim w sobotę:
od 14.00
21.00-4.00

GRA TERENOWA z harcerzami
Nocne Zawody Spławikowe nad Stawem Wrońskim.
Organizator NOCY: Fundacja KOBIETA W REGIONIE
Partnerzy: Sołectwo Tenczynek, OSP Tenczynek, OSP Rudno,
Polski Związek Wędkarski Koło Krzeszowice, Hufiec ZHP Krzeszowice

Wydarzenie jest współfinansowane przez Województwo Małopolskie, Powiat Krakowski i Gminę Krzeszowice

WEEKEND Z BROWAREM TENCZYNEK
sobota-niedziela

Odpłatne zwiedzanie browaru w sobotę od 17.00 do 20.00, w niedzielę od 15.00 do 19.00.
Sprzedaż lokalnego piwa, grill
www.kobietawregionie.pl

SOŁECKI FESTYN RODZINNY
16.00
16.30
17.00
17.30
od 18.00

niedziela, 21 czerwca

otwarcie imprezy
prezentacje artystyczne przedszkolaków i uczniów z Tenczynka
ZUMBA z Ewą Englart i zabawy taneczne dla dzieci
występy Kół Gospodyń Wiejskich: Frywałd i Tenczynianki
zabawa taneczna - DJ Grzegorz
Organizatorzy: Sołtys wraz z Radą Sołecką, OSP Tenczynek, KGW Tenczynianki

małopolski
PORADY PRAWNE

ALIMENTY W CIĄŻY I PO PORODZIE

Ojciec dziecka, niebędący mężem matki, jest obowiązany przyczynić
się do pokrycia kosztów: związanych z ciążą, porodem, utrzymaniem
matki przez okres trzech miesięcy przed dniem porodu, jak również
winien wyłożyć odpowiednią sumę pieniężną na utrzymanie dziecka
przez pierwsze trzy miesiące jego życia.
Powyżej wskazane uprawnienia
znajdują podstawę w przepisach
art. 141 i 142 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (dalej zwanego KRO). Zasadniczą różnicą
pomiędzy tymi roszczeniami,
jest chwila ich powstania. I tak te
z art. 141 KRO powstają po urodzeniu się dziecka, natomiast te
z art. 142 KRO jeszcze przed jego
narodzinami.
Pierwszy z wymienionych przepisów stanowi, iż ojciec dziecka pozamałżeńskiego powinien
przyczynić się do pokrycia kosztów związanych z ciążą i porodem. Przykładowo są to opłaty
za opiekę medyczną matki, lekarstwa, witaminy, zakup łóżeczka,
wózka, wanienki, środków pielęgnacji, fotelika do samochodu,
odnowienia pokoju czy też zakupu mebli do pokoju dziecięcego.

Druga grupa roszczeń z art. 141
KRO - to udział w trzymiesięcznym utrzymaniu matki w okresie
porodu. Z ważnych powodów
okres ten może być przedłużony. W tym zakresie mieszczą się
prócz wydatków na opiekę medyczną (wizyty lekarskie, USG,
koszty porodu) także na ubrania
ciążowe, środki higieniczny, odpowiednie odżywianie.
Natomiast wśród uprawnień
z art. 142 KRO obok nakładów
na utrzymania matki w okresie

trzech miesięcy przed porodem,
znajdują się także koszty utrzymania dziecka przez pierwsze
trzy miesiące po urodzeniu. Są
to np. wydatki na pieluchy, środki
pielęgnacji, ubranka, mleka.

Do roszczeń z art. 142 KRO,
dotyczących wyłożenia przez
ojca trzymiesięcznych kosztów
utrzymania matki oraz dziecka,
konieczne jest wyłącznie uwiarygodnienie ojcostwa. Powódka
Przygotowując się do wszczęcia nie musi więc tego udowadniać,
drogi sądowej należy pamiętać a jedynie uprawdopodobnić tą
o gromadzeniu wszelkich rachun- okoliczność. Pomocne w tym
ków, faktur, które stanowić będą zakresie jest domniemanie spredowody na okoliczność poczynio- cyzowane w przepisie art. 85 §
1 KRO. Wystarczającym będzie,
nych płatności.
że matka wykaże, że doszło do
Procedura
współżycia z pozwanym mężczydochodzenia świadczeń
zną w okresie między 180 a 300
Wystąpienie na drogę postępowa- dniem przed planowaną datą ponia sądowego z przedmiotowymi rodu. Jest to szybszy sposób zaroszczeniami nie pociąga za sobą bezpieczenia roszczenia i uzyskakonieczności ponoszenia opłat nia świadczeń przed narodzinami
sądowych. Sądem rozpoznającym dziecka.
sprawę będzie sąd rejonowym Opisywane roszczenia przedawwydział rodzinny i nieletnich, niają się z upływem 3 lat od dnia
właściwy ze względu na miejsce porodu.
zamieszkania uprawnionej matki.
Roszczenia związane z ojcostwem mogą być dochodzone
tylko jednocześnie z żądaniem
ustalenia ojcostwa, jeżeli nie
zostało ono uprzednio ustalone
przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego. Tak więc razem
z roszczeniem o partycypowanie
w kosztach związanych z ciążą i porodem, trzymiesięcznym
utrzymaniem matki, należy wnosić o ustalenie ojcostwa.

vv Radca prawny
Agnieszka Kulig-Gęgotek
Kancelaria LEGIBUS CONSULTO
kancelaria@legibus-consulto.pl
ul. T. Kościuszki 45/7, 40-048 Katowice
GSM: +48 794 173 444

110-LECIE OCHOTNICZEJ STRAŻY
POŻARNEJ W MODLNICZCE
3 maja druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Modlniczce świętowali 110-lecie
swojej jednostki. Obchody rozpoczęły się uroczystym przemarszem do kaplicy
pw. Miłosierdzia Bożego i Św. Siostry Faustyny w Modlniczce, gdzie nastąpiło
przekazanie przez ks. Grzegorza Szewczyka, prałata parafii Św. Floriana w Krakowie, relikwii tegoż strażackiego patrona. Następnie druhowie ochotnicy wraz
z zaproszonymi gośćmi uczestniczyli w uroczystej mszy świętej.

DZIEŃ DZIECKA W SP W KASZOWIE
Dzień Dziecka to jeden z najbardziej wyczekiwanych przez najmłodszych dni w roku. W Kaszowie Dzień Dziecka zorganizowany został pod
hasłem ,,W zdrowym ciele zdrowy duch”. Dzieci brały udział w różnych
konkurencjach sportowych, ćwicząc formę i budząc w sobie ducha
sportowej rywalizacji.
Źródło: www.liszki.pl

PRYWATNE SZKOŁY ZAOCZNE
Mgra Stefana Kwietniowskiego
z uprawnieniami szkół publicznych
Rok założenia 1997
w Krakowie, ul. Wróblewskiego 8 i Wieliczce, ul. Piłsudskiego 18
prowadzą zapisy na semestr pierwszy i semestry wyższe
rozpoczynające się od września 2015 r. do następujących szkół:
• Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zaoczne
- 3 lata po gimnazjum, po szkole zasadniczej - 2 lata
• Policealne Studium Zawodowe Zaoczne w Wieliczce - 2 lata:
administracja, rachunkowość i ochrona fizyczna osób i mienia
Informacja: Kancelaria Szkolna czynna poniedziałek - piątek w godz. 08.00-15.00
32-050 Skawina, ul. Rzeczna 1, tel. 12 276 50 91, 604 266 151,
email: psz_kwietniowski@poczta.onet.pl, www.szkolazaoczna.com.pl

Kolejnym istotnym punktem tego
dnia było poświęcenie kapliczki
Św. Floriana oraz dwóch samochodów bojowych, które zdecydowanie
zwiększą sprawność bojową jubileuszowej OSP. Uroczysty przemarsz
jednostek, przy werblach Orkiestry
Dętej GOKiS, zaprowadził wszystkich zgromadzonych na plac przed
remizę OSP.
Część oficjalną imprezy rozpoczęto od wciągnięcia na maszt
flagi państwowej oraz odegrania
Mazurka Dąbrowskiego. Po nim,
Dyrektor Oddziału Związku OSP
Łukasz Smółka oraz Prezes OSP
Powiatu krakowskiego Leszek Zięba wręczyli druhom jubilatom oraz
gościom specjalnym następujące
odznaczenia: Krzyż koronny, Honorowy krzyż za zasługi, Medal na
straży, Złoty medal żubra, Medal
przyjaźni, Złotą odznakę młodzieżowej drużyny pożarniczej oraz Odznaki za wysługę lat począwszy od
5-ciu do 35-ciu lat.
Po oficjalnych życzeniach dla druhów oraz wręczeniu przez Wójta
Gminy Wielka Wieś Tadeusza
Wójtowicza prezentu w postaci solidnego strażackiego bosaka, szampanami ochrzczono wozy strażackie, których dumnymi chrzestnymi
zostali pani Wanda Łozińska oraz
pan Józef Kruk. Część artystyczną
swoim koncertem rozpoczęła Orkiestra Dęta GOKiS pod batutą pana

Antoniego Majerskiego, a następnie
na scenie pojawiły się urocze przedszkolaki z Przedszkola Samorządowego w Modlniczce.

Odśpiewały one radośnie strażackie
piosenki oraz podarowały ogromny
plakat przedstawiający trudną pracę strażaków. Uczniowie Filialnej
Szkoły Podstawowej w Modlniczce,
ze względu na przypadające w tym
dniu Święto Uchwalenia Konstytucji 3 maja, przedstawili program
patriotyczny, kończąc go hucznym
tańcem narodowym, czyli krakowiakiem. Na koniec dla swoich
druhów oraz zgromadzonych gości,

wystąpił Zespół Regionalny Modlniczanki. Tym razem w repertuarze
strażackim znalazły się przyśpiewki, skecz, oraz tajemniczy taniec do
iście ognistego jive’a. W prezencie
natomiast, druhowie otrzymali od
Modlniczanek słodki tort wraz z życzeniami 200 lat!.
Serdecznie dziękujemy wszystkim,
którzy przyczynili się do tego, aby
ten jubileusz miał tak piękną i uroczystą oprawę.

vv tekst: GOKiS,
fot. Łukasz Olearczyk
i Jura Moto Sportx
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ZAPROJEKTOWANE PRZEZ NATURĘ LIMITOWANA KOLEKCJA IKEA NIPPRIG

Pudełka z trawy morskiej, bambusowe kosze, donice i poduszki podłogowe z hiacynta
wodnego, ręcznie plecione krzesła, sofy oraz dywany. To tylko niektóre wyjątkowe
przedmioty, jakie powstały dzięki współpracy szwedzkich projektantów z lokalnymi
rzemieślnikami z Wietnamu i Indonezji. Limitowana kolekcja NIPPRIG dostępna jest
już również w IKEA Kraków.
Kilka godzin jazdy na południe od Ho Chi Minh City,
stolicy Wietnamu, płynie Rzeka 9 smoków. Tak mieszkańcy
tego rejonu potocznie nazywają deltę Mekongu, ponieważ
u ujścia do morza rzeka rozwidla się na dziewięć odnóg
pokrytych gęstym zielonym
dywanem z hiacynta wodnego.
Stanowi on kłopot dla mieszkańców Azji Południowo-Wschodniej, ponieważ bardzo
szybko rozrasta się, wypierając
inne gatunki roślin oraz utrudniając dopływ tlenu dla żyjącej
w rzece faunie. Miejscowi od
lat starają się ograniczyć rozprzestrzenianie się hiacynta
wodnego, masowo wykorzystując go do plecenia koszy, toreb, mat i innych przedmiotów
codziennego użytku.
Lokalne rzemiosło
i skandynawski design
Hiacynt wodny, ale również
bambus, trawa morska, rattan, kokos czy bananowiec
to rośliny charakterystyczne
dla tego rejonu, które zostały
użyte do produkcji kolekcji
IKEA NIPPRIG.

- Nasi projektanci udali
się w podróż do Azji Południowo-Wschodniej,
gdzie
nad powstaniem kolekcji
pracowali wspólnie z wietnamskimi i indonezyjskimi
rzemieślnikami. To właśnie
połączeniu dwóch pozornie
różnych światów i stylów zawdzięczamy jej wyjątkowość
– mówi Magdalena Gorecka-Przepolska, Kierownik Marketingu IKEA Kraków.
- Warto podkreślić też, że
cała kolekcja została wykonana z naturalnych surowców, nadających się do
ponownego wykorzystania
– dodaje Magdalena Gorecka-Przepolska.
W limitowanej kolekcji znajdują się m.in. krzesła, sofy, stoliki, parawany, dywany, maty,
kosze, donice, pudełka, a nawet kapelusze przeciwsłoneczne. Kolekcja NIPPRIG trafiła
do IKEA Kraków w maju i dostępna będzie do wyczerpania
zapasów.

IKEA Kraków istnieje od 1998 roku. We wrześniu 2011 roku zakończyła się przebudowa sklepu, po której obiekt stał się jednym z najnowocześniejszych sklepów IKEA w Polsce. Nowa IKEA
Kraków oferuje klientom ponad 9 tys. produktów, 64 inspirujące wnętrza. Ponadto posiada przestronną restaurację na 500 miejsc siedzących z bezpłatnym dostępem do Internetu, miejscem dla
karmiącej mamy oraz strefą zabawy dla najmłodszych, a także bezpłatną bawialnię „Czarodziejski Las Smaland” z profesjonalną opieką dla dzieci w wieku 3-10 lat.
Nazwa marki IKEA to akronim – skrót utworzony z pierwszych liter imienia, nazwiska oraz nazw farmy i parafii, skąd pochodzi założyciel firmy (Ingvar Kamprad Elmtaryd Agunnaryd).

ECHA RODZINNEGO PIKNIKU ARTYSTYCZNEGO
PRZY PRZEDSZKOLU W TENCZYNKU

Już kolejny rok z rzędu Przedszkole, wspólnie ze Stowarzyszeniem „Tęcza
Marzeń”, zorganizowało wspaniały Piknik nie tylko dla przedszkolaków, ale
także całej społeczności. Pomimo pochmurnej pogody impreza zgromadziła rzesze milusińskich z rodzicami z całej Gminy Krzeszowice.
Na początku imprezy przedszkolaki wystąpiły z programem artystycznym dla swoich mam i zaproszonych gości, wśród których znalazł się Przewodniczący Rady Miejskiej w Krzeszowicach p. Adam Godyń oraz sołtys Tenczynka i prezes OSP p.
Alicja Gaj.

Wiele atrakcji czekało na dzieci, w tym: występ czirliderek z Akademii Piłkarskiej „Mam Talent”, zabawy cyrkowe z aktorami Teatru Jednej Miny, którzy także rozbawiali dzieci chodzeniem na szczudłach i dmuchaniem baniek mydlanych, prace
plastyczne i ceramiczne w ramach projektu prowadzone przez nauczycielki przedszkola, zabawy ze strażakami - oglądanie
samochodu i lanie wodą z węża. Artysta plastyk p. Jacek Siek malował dzieciom portrety; był kiermasz książek z Biblioteki
w Tenczynku, jazda konna i bryczką ze Stadniny Koni Huculskich w Nielepicach, zamki dmuchane i zjeżdżalnie, malowanie
twarzy oraz wata cukrowa i popcorn, a także lody Firmy Melba.
Oprawę muzyczną i gastronomiczną zapewniła Restauracja „Zamkowa” z Tenczynka.

Patronat medialny zapewnili: „Przełom” Tygodnik Ziemi Chrzanowskiej i dwutygodnik informacyjno-reklamowy „Gwarek
Małopolski”.
Serdecznie dziękujemy sponsorom pikniku: Stadninie Koni Huculskich w Nielepicach, p. Sołtys Alicji Gaj i strażakom OSP
Tenczynek, p. Bogdanowi Hapkowi, Akademii Piłkarskiej „Mam Talent”, Firmie EDEN, Firmie Oriflame i Rodzicom Przedszkolaków wraz ze Stowarzyszeniem „Tęcza Marzeń”.
Projekt realizowany został przy wsparciu finansowym Gminy Krzeszowice.
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GALERIA
JACKA SIEKA

W tym numerze „Gwarka” prezentujemy Państwu malownicze kamieniołomy w Dubiu oraz piękny, monumentalny klasztor w Tyńcu, zachęcając
do odwiedzania urokliwych miejsc na mapie naszego regionu.

Tyniec - pastel 

Kamieniołom w Dubiu - pastel 

Obrazy olejne, pastele, akwarele, grafiki.
Projekty zaproszeń, kart pocztowych, kalendarzy itp. Oryginalne projekty firmowych
materiałów reklamowych. Grafiki okolicznościowe jako prezenty dla klientów.
Wykonywanie portretów i karykatur podczas imprez firmowych i bankietów.
Kontakt: tel. 501 301 899,
jaceksiek69@gmail.com
www.jaceksiek.cracow.pl
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JURAJSKI PIKNIK RODZINNY W SĄSPOWIE

W piękną słoneczną niedzielę 31 maja 2015 w pełnej zieleni Dolinie Sąspowskiej odbył się po
raz kolejny Rodzinny Piknik Jurajski. Wydarzenie to na trwałe wpisało się już w życie kulturalne
naszej gminy. Jak co roku wspólny udział dzieci i młodzieży wraz z rodzicami w przygotowanych przez organizatorów atrakcjach, pozwolił na zacieśnienie zarówno więzi rodzinnych, jak
i integrację środowiska lokalnego.

KOMPRA
BIURO RACHUNKOWE
Ponad 21 lat doświadczenia

 Prowadzenie podatkowej
księgi przychodów i rozchodów
 Ryczałt  Rejestry VAT  ZUS
 Pomoc w rozpoczęciu działalności
ul. K. K. Wielkiego 29
32-300 Olkusz,
tel. 32 754 56 70
tel. kom. 608 696 097

TANIO
SZYBKO
SOLIDNIE

Obchody rozpoczęły się uroczystym powitaniem zaproszonych
gości i mieszkańców przez wójta
gminy Jerzmanowice-Przeginia
Adam Piaśnika oraz sołtys wsi
Sąspów Elżbietę Kanasiuk, następnie mikrofon przejęła Ewa
Rogóż, która poprowadziła część
artystyczną Pikniku. Jako pierwsze wystąpiły przedszkolaki oraz
uczniowie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sąspowie, jak
zwykle zachwycając publiczność
swoim pokazem. Swoje umiejętności taneczne zaprezentowały
również dzieci ze Studia Ruchu
SK-ART. W międzyczasie odbywał się Dzień Sportu na boisku
przy szkole, gdzie wszyscy chętni
mogli wziąć udział w konkursach
przygotowanych przez tutejszych
nauczycieli. Po występach młodzieży przyszła kolej na koncert
Orkiestry Dętej z Sąspowa pod
batutą Franciszka Pastuszaka.
Następnie pokaz umiejętności
wokalnych dały panie z Grupy
Śpiewaczej Koła Gospodyń Wiejskich z Sąspowa. Członkinie Koła
Gospodyń Wiejskich przygotowały również poczęstunek dla
uczestników Pikniku - był pyszny żurek, chlebem ze smalcem
i ogórkiem oraz domowe wypieki.
Specjały te, przygotowane własnoręcznie przez sąspowskie gospodynie, cieszyły się ogromnym
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powodzeniem. Część artystyczną
zakończył występ zespołu „Sokoły” pod kierownictwem Vasyla Stefanyuka, z entuzjazmem
przyjęty przez zgromadzoną publiczność. Po części artystycznej
nastąpiło wręczenie nagród dla
laureatów konkursów. Zwycięzcy przyjęli gratulacje i upominki
z rąk wójta Pana Adama Piaśnika.
Na zakończenie wszyscy chętni
mogli wziąć udział w zabawie
tanecznej, do której przygrywał
zespół „LIDER”.
W trakcie trwania całej imprezy
jej uczestnicy korzystali z licznych atrakcji zapewnionych przez
organizatorów. Były wśród nich
m.in. kiermasz prac dzieci z miejscowej szkoły, karuzela, dmuchana zjeżdżalnia, kule wodne, zjazd
na linie, stoiska z zabawkami i słodyczami. Można było również posilić się przy grillu i w sklepiku,
oferującym przekąski i napoje.
W zgodnej opinii mieszkańców
i gości Jurajski Piknik Rodzinny
został uznany za niezwykle udaną imprezę, podczas której każdy
uczestnik znalazł dla siebie coś
atrakcyjnego.

vv www.jerzmanowice-przeginia.pl

Geodezja, Pośrednictwo, Wycena S.C.
Licencje nr: 5768, 14102, 16297
Agata Kulczycka, Maciej Kulczycki

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Doradztwo geodezyjno-prawne w obrocie nieruchomościami
Szacowanie i wycena nieruchomości
Zarządzanie nieruchomościami mieszkaniowymi i komercyjnymi
Pośrednictwo �inansowe i kredyty

32-065 Krzeszowice, Rynek 7, tel./fax. (12) 282 16 01 / biuro@geokontrakt.pl
PON –PT. 900–1200 oraz 1400–1800; SOB. 900–1200;
Poza godzinami pracy kontakt telefoniczny: 501 579 465, 501 579 526

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
300 000 zł
• Krzeszowice, 2000 m2
2
70 000 zł
• Krzeszowice, 1100 m
• Krzeszowice, Os. Czatkowice, uzbrojona, 2500 m2 300 000 zł
80 000 zł
• Siedlec, 1200 m2
90 000 zł
• Nowa Góra, uzbrojona, blisko centrum 1400 m2
• 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
105 000 zł
• Tenczynek, 800 m2 z mediami
• 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
299 000 zł brutto
- 90 m2 P.U., działka 100 m2 F-ra Vat
• Krzeszowice, Centrum, 800 m2
z zabudowaniami 150 m2
260 000 zł
380 000 zł
• Krzeszowice, 260 m2 stan surowy
• 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

ZAMIENIMY!!!

Krzeszowice: Mieszkanie 3 pokoje + kuchnia, na 1 pokój + kuchnia

WYNAJMIEMY!!!

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

NOWOŚĆ!!
POŚREDNICZYMY
W POZYSKIWANIU
CZNYCH,
KREDYTÓW HIPOTE
GOTÓWKOWYCH
E
ORAZ PRZY ZAKUPI
SAMOCHODÓW.

Powyższe ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

U NAS WYNEGOCJUJESZ PROWIZJĘ!
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OKSYBRAZJA – NA LETNIE UPAŁY W TROSCE O SUCHĄ I WRAŻLIWĄ SKÓRĘ

Czym jest oksybrazja? Oksybrazja to nowoczesny zabieg poprawiający wygląd i odmładzający skórę. Polega on na uderzaniu strumieniem
powietrza, które wraz z rozproszonymi kroplami soli fizjologicznej usuwa martwą warstwę naskórka, działając jak peeling. W przeciwieństwie
do innych rodzajów peelingu (mikrodermabrazji diamentowej oraz korundowej) kluczową rolę odgrywa powietrze, które uderza w skórę
wąskim strumieniem, emitując przy tym kropelki soli fizjologicznej, co działa jak „bezdotykowy peeling”. Zabieg oksybrazji powoduje
oczyszczenie i wyrównanie kolorytu skóry. Przeprowadzany jest „na mokro” i pozostawia uczucie ochłodzenia, co dodatkowo sprzyja
zamknięciu naczyń krwionośnych. O oksybrazji mówi się, że to najbardziej pożądany zabieg kosmetyczny dla wymagających klientów.
Największym zainteresowaniem zabieg cieszy się latem, z racji na powiew świeżości, przynoszący ulgę w upalne dni.

Instytut Urody Elf
Krzeszowice, ul. Daszyńskiego 1
Gabinet KosmetycznoSzkoleniowy Elf
Krzeszowice, ul. Targowa 47
tel. 668-990-679
gabinetelf@wp.pl

Czy oksybrazja jest bezpiecznym zabiegiem?
W kategorii bezpieczeństwa i higieny wśród peelingów oksybrazja zajmuje pierwsze miejsce.
Zabieg jest bezdotykowy, co oznacza, że prowadnica nie ma bezpośredniego kontaktu ze skórą
klientki. Czyli głowica wykorzystywanego do zabiegu urządzenia jest przykładana do partii ciała
poddawanej zabiegowi, ale jej nie dotyka. Kosmetolog wykonujący zabieg utrzymuje ją w określonej odległości od powierzchni skóry. Pod ciśnieniem strumienia przestrzenie międzykomórkowe
rozszerzają się, pozwalając wprowadzić do skóry składniki odżywcze. W zabiegu wykorzystuje
się jako materiał ścierny sól fizjologiczną oraz powietrze. Sól fizjologiczna to sterylny roztwór
chlorku sodu w wodzie (0,9%) o stężeniu identycznym ze stężeniem płynów ustrojowych
w organizmie ludzkim. Jest substancją neutralną dla organizmu i nie alergizuje. W zabiegu oksybrazji
daje efekty nawilżenia, zmiękczenia i wygładzenia skóry. Drugą substancją jest powietrze z 21%
zawartością życiodajnego tlenu o właściwościach dezynfekcyjnych. Oksybrazja jest więc całkowicie
bezpieczną i sprawdzoną procedurą zabiegową, wykorzystującą naturalne połączenie siły soli
fizjologicznej i tlenu. Urządzenie posiada pozytywną opinię popartą badaniami medycznymi.
Komu polecany jest zabieg?
Oksybrazja jest alternatywą dla peelingów mechanicznych. W przeciwieństwie do tradycyjnej
mikrodermabrazji, która może podrażniać skórę, oksybrazji mogą poddawać się osoby
z wyjątkowo wrażliwą cerą, skłonną do rumienia i podrażnień. Jest to metoda złuszczania
naskórka dostępna dla każdego. Już po pierwszym zabiegu skóra wygląda zdrowo. Możliwe jest
przeprowadzenie zabiegu nawet u osób o cerze naczynkowej, bardzo delikatnej, gdyż chłód
soli fizjologicznej koi oraz łagodzi podrażnienia. Przeciwwskazaniem nie jest też ciąża I laktacja.
Zabieg ten jest szczególnie polecany również w przypadku cery tłustej, łojotokowej i mieszanej,
jako zabieg efektywnie i dogłębnie oczyszczający. Wykorzystujemy oksybrazję w trądziku
pospolitym, który jest dyskwalifikacją w innych zabiegach złuszczania. W trądziku zaskórnikowym jest nieocenioną metodą opróżniania zatkanych ujść gruczołów łojowych, przy
czym najlepsze rezultaty uzyskuje się u osób z rozszerzonymi porami. U osób z nadmierną
keratynizacją, efekt oczyszczania porów podczas pierwszego zabiegu może nie być spektakularny, natomiast stan ten powinien ulec poprawie po systematycznej serii. Oksybrazja jest
bowiem skuteczną bronią do walki z wszelkimi objawami nadmiernego rogowacenia, dla skóry
suchej, odwodnionej i łuszczącej się. Wykonanie serii zabiegów, sprzyja także redukcji blizn
potrądzikowych, wygładza, wyrównuje naskórek, zmiękcza blizny. Pomocniczo stosujemy
oksybrazję w terapiach antycellulitowych, do likwidacji obrzęków.
Peelingi przy pomocy oksybrazji wykorzystujemy się w zabiegach odmładzających, redukcji
objawów fotostarzenia oraz w rozjaśnianiu przebarwień i poprawy kolorytu, tzw. „cery
palacza”. To SOS dla skóry suchej, szorstkiej i pozbawionej blasku.

CENA ZABIEGU:
Zabieg na twarz: 120 zł
Zabieg na twarz, szyję, dekolt: 180 zł
Koszt zabiegu pozostałych partii ciała
uzależniony jest od powierzchni.
Cena zabiegu w pakiecie (tj. 6 zabiegów):
twarz: 90 zł;
twarz, szyja, dekolt: 150 zł

Jak długo trwa zabieg?
Czas zabiegu uzależniony jest od powierzchni okolicy zabiegowej i ilości powtórzeń. W okolicy
twarzy i szyi zabieg trwa około 30 minut. Po wykonanym peelingu wodno-tlenowym nakładamy
wszelkiego rodzaju preparaty pielęgnacyjne, dobrane do rodzaju cery (serum, ampułki, maski
kremowe, algowe itp.). Bardzo często wykonujemy też mezoterapię składnikami nawilżającymi
oraz odżywczymi. Oksybrazję łączymy również z radiofrekwencją (RF). Dokładny czas
terapii zależy więc od obszaru ciała i i procedury zabiegowej.

www.gabinetelf.pl

STOMATOLOGIA
GIEBUŁTÓW
Pełen zakres usług

• ortodoncja
• stomatologia estetyczna
• wybielanie
• nowoczesna protetyka
- korony porcelanowe
- mosty } pełnoceramiczne
• leczenie kanałowe
• chirurgia - implanty
ZABIEGI WYKONYWANE BEZBOLEŚNIE
RENTGEN CYFROWY

Giebułtów,
ul. Topolowa 2
(koło kościoła)

12 36 18 01
 883 346 606
(

www.stomatologia.ubf.pl

Jak często należy
powtarzać zabieg?
Zabiegi oksybrazji najlepiej wykonywać seryjnie w odstępach od 1
do 4 tygodni. W przypadku terapii
wspomagającej niwelowanie cellulitu
2 razy w tygodniu. Działania w seriach
zaleca się w celu uzyskania trwałych
efektów. W zależności od potrzeb,
stanu skóry i reakcji na zabiegi, ilość
zabiegów w serii dobierana jest
indywidualnie. Sugerowana ilość to
3-10 zabiegów. Zabieg można zastosować również pojedynczo. Wówczas wykonuje się
go zazwyczaj przed wielkim wyjściem w celu odświeżenia i wygładzenia skóry. Na cerze
poddanej oksybrazji makijaż lepiej się prezentuje i dłużej utrzymuje. Ostatecznie ilość
zabiegów ustalana jest indywidualnie z kosmetologiem przeprowadzającym procedurę.
Jakie są skutki uboczne zabiegu?
Zabieg nie powoduje żadnych niepożądanych efektów.
Efekty zabiegu:
Efektem jest rewitalizacja, zmniejszenie rozszerzonych porów, działanie antybakteryjne na bakterie
powodujące zmiany trądzikowe. Oksydacja pozostawia cerę świeżą, czystą i zdecydowanie
młodszą, co jest skutkiem działania intensywnej dawki sprężonego powietrza. Skóra podczas
zabiegu zostaje intensywnie natleniona, co pozostawia ją gładką, delikatną i dobrze nawilżoną.
Wyraźnie chłodny zabieg obkurcza rozszerzone naczynia krwionośne, sprzyja zamknięciu
i wzmocnieniu kruchych naczyń włosowatych. Zaraz po zabiegu skóra jest widocznie wygładzona,
rozjaśniona, odświeżona i napięta. Drobne zmarszczki znikają, a skóra jest aksamitna w dotyku.
Efekty te są wynikiem dogłębnego oczyszczenia skóry oraz usunięcia zalegających warstw
rogowych. Zabieg skutecznie redukuje nadmierne rogowacenie, pozostawiając skórę gładką
i jednolitą. Wpływa też na fakturę niwelując zaskórniki i zwężając pory.
Strumień soli fizjologicznej pod ciśnieniem skierowany na skórę powoduje zagięcie fałdu skóry
i przesuwanie go, co dodatkowo daje efekt mikromasażu. Masaż pobudza krążenie krwi, co
skutkuje lepszym odżywieniem i dotlenieniem tkanek, zarówno naskórka jak również skóry
właściwej oraz stymuluje procesy regeneracyjne w obrębie całej skóry. To zjawisko jest podstawą
działania odmładzającego uzyskanego za pomocą oksybrazji. Zasada działania oksybrazji
związana jest także ze zjawiskiem drenażu, czyli usprawnieniem przepływu limfatycznego,
przez co zabieg rekomendowany jest również jako wspomagający redukcję cellulitu. Zawsze
jednak oczyszcza, odświeża, chłodzi i głęboko nawadnia wymagającą skórę. Dlatego to najlepszy
zabieg pielęgnujący na czas ciepłych dni lata.

mgr Angelika Kozera
kosmetolog w Instytucie Urody Elf

Małgorzata Szczuka

• Morawica 103
• Kraków, ul. Vetulaniego 1A

Obsługa księgowa,
kadrowa, ZUS
Dla czytelników GWARKA
pierwszy miesiąc za 1 zł

tel. 508 09 91 59

biuro@mnk.biz.pl

www.mnk.biz.pl

Centrum ogrodzeń i kamienia w Skawinie

• SIATKA OGRODZENIOWA • PANELE •
• SŁUPKI • PODMURÓWKI • ŁĄCZNIKI •
• Bramy przesuwne, rozwierane •
• Furtki • Przęsła •Napędy do bram •
• KAMIEŃ OZDOBNY •
PROMOCJA! KAMIEŃ BIAŁA MARIANNA

tel. 501 787 463 • tel. 530 866 009
www.posesjaplus.pl
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FELIETON

KĄCIK KULINARNY

18 maja weszły w życie nowe, surowsze przepisy ruchu drogowego. Obecnie łatwiej można stracić prawo jazdy, ostrzejsze są kary dla pijanych kierowców i recydywistów. Zdawać by się mogło, że takie rozwiązania ostudzą nieco zapały co
gorliwszych łamaczy przepisów i wielbicieli szybkiej jazdy. Jednakże, jak to zwykle
w Polsce bywa, wielu uznało, że im się uda… w ciągu zaledwie kilku tygodni obowiązywania znowelizowanej ustawy Policja zatrzymała już dwa tysiące praw jazdy.

Witam, jeszcze na straganach kupić można młodą kapustę, jeszcze
przez chwilę. A jak młoda kapusta, to obowiązkowo z koperkiem. Do
młodych ziemniaczków, do kotleta...no prawie
do wszystkiego;) Smacznego!!

DURA LEX, SED LEX MŁODA KAPUSTA Z KOPERKIEM
Wielu chwali nowe przepisy,
traktując je jako straszak na
niesubordynowanych kierowców, mając nadzieję, że kilkakrotnie zastanowią się zanim
postanowią zrobić coś wbrew
prawu. Częściowo nowe prawo działa. Jak podkreśla Policja, ale też użytkownicy dróg,
kierowcy zwolnili, jeżdżą
ostrożniej, częściej korzystają
z hamulca. To bez wątpienia
dobrze, spadła ilość wypadków
i osób rannych, wciąż jednak
wysoki jest odsetek zabitych,
ciągle też kierowcy zapominają o tym, że alkohol szkodzi.
Ostatni długi weekend zaowocował zatrzymaniem tysiąca
sześciuset pijanych kierowców.

skutkiem śmiertelnym groziło dwanaście lat pozbawienia
wolności – rzadko kiedy stosowano więcej niż sześć lat. Jak
to zwykle bywa nie prawo było
złe, tylko egzekwujący go ludzie zbyt pobłażliwi.

Ze słów dr P. Kładocznego
z HFPC, można wywnioskować, że należałoby indywidualnie traktować każdego zbyt
szybko jadącego kierowcę, bo
może on np. wieźć dziecko do
szpitala. Cóż trochę trudno doNowe przepisy wzbudzają patrzyć się jakiejś logiki w tym
Wynikałoby
sprzeczne emocje, jedni je rozumowaniu.
chwalą, inni protestują. Co cie- z niej, że ojciec wiozący dzieckawe przeciwko zaostrzonemu ko do szpitala stanowi mniejsze
prawu wystąpiła jedna z naj- zagrożenie na drodze, niż młobardziej znanych organizacji dzieniec pragnący sprawdzić
pozarządowych – Helsińska możliwości swojego samochoFundacja Praw Człowieka. Za- du…
rzuca ona nowym przepisom A przecież prawo to prapodwójne karanie za jedno wo – powinno być równe dla
przestępstwo. Chodzi o kierow- każdego, tylko wtedy można
ców którym za przekroczenie oczekiwać jakiejś równowagi,
dozwolonej prędkości odbiera jeśli będzie miało zastosowaOd lat już prowadzący na po- się prawo jazdy, a jednocześnie nie do ogółu, a nie traktowane
dwójnym gazie Polacy to zmo- karze mandatem i punktami wybiórczo, zwłaszcza prawo
ra naszych dróg. Nieodpowie- karnymi. Kolejny zarzut to au- drogowe, gdzie raczej ciężko
dzialni, zapatrzeni w siebie, tomatyczne odbieranie prawa dopatrzyć się obrony konieczo zbyt wybujałym poczuciu jazdy za przekroczenie w te- nej, czy innych okoliczności ławłasnej nieomylności rokrocz- renie zabudowanym prędkości godzących. Dura lex, sed lex –
nie przyczyniają się do wielu o ponad 50 km/h bez możliwo- twarde prawo, ale prawo i niech
ludzkich dramatów. Mimo za- ści wytłumaczenia się. Funda- tak zostanie…
ostrzenia kar dla pijanych za cja podnosi niekonstytucyjność
kółkiem zachodzą obawy, że znowelizowanej ustawy i zapozarówno sądy, jak i prokura- wiedziała skierowanie wniosku
tury wciąż będą traktować ta- do Rzecznika Praw Obywatelkich kierowców zbyt łagodnie. skich, aby ten z kolei skierował
Tak jak to było do tej pory, za ją do Trybunału Konstytucyjvv Izabela Szatyn
spowodowanie wypadku ze nego.
email: go_izabelaszatyn@op.pl

Młoda kapusta z koperkiem
• 1 główka niedużej młodej kapusty
• 2 cebule średnie
• 3 łyżki oleju
• 250 ml wywaru warzywnego
• pęczek młodego koperku
• pieprz świeżo mielony

Kapustę pozbawiamy zewnętrznych twardych liści. Kroimy kapustę na pół i każdą
z połówek kroimy na paski, paski kroimy
na trzy części (krótsze). Cebulę obieramy
i kroimy w kosteczkę.
W garnku/głębokiej patelni rozgrzewamy
olej, podsmażamy cebulę, podlewamy
wywarem, dodajemy kapustę, mieszamy
i przykrywamy pokrywką. Kapusta ma
się dusić na małym ogniu około 15-20
minut, co jakiś czas mieszamy.
Koperek kroimy drobno bez grubych łodyżek. Dodajemy do kapusty, mieszamy
i jeszcze całość musi się poddusić przez
jakieś 5-10 minut.
Jeśli w ciągu duszenia będzie za mało
płynu, zawsze możemy go uzupełnić
wodą.
Doprawiamy pieprzem i gotowe :)
Smacznego !

vv Ulla Pałka

Ten i więcej przepisów na stronie: www.kuchnianawzgorzu.pl
oraz na profilu na facebooku: www.facebook.com/kuchnianawzgorzu
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ZAPRASZAMY DO GABINETU DIETETYCZNEGO
Przygotuj szafę na mniejsze ubrania,
My zajmiemy się resztą:
• Terapia nadwagi i otyłości
• Terapia niedowagi
• Żywienie w chorobach
• Żywienie dzieci i młodzieży
• Dieta podczas ciąży i karmienia
• Żywienie sportowców

ZADZWOŃ I JUŻ DZIŚ UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ!!!

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

*
* dla kobiet, które złożą deklarację wyboru do położnej

MASAŻE LECZNICZE W OKNACH NATURY DAY SPA

Masaże lecznicze nie zawsze należą do przyjemnych... ale ich główną funkcją jest poprawa zdrowia i niwelacja
konkretnego schorzenia -niemniej jednak dużo przyjemniej jest poddać się im w klimatycznym, intymnym miejscu.
Staramy się umilić Państwu te zabiegi poprzez nastój, muzykę oraz cudowne zapachy.
W naszym zespole mamy specjalistów z dziedziny
masażu leczniczego, którzy są skuteczni i bazują na
sprawdzonych, bezpiecznych metodach niwelacji napięć i poprawy funkcjonowania mięśni i stawów. Seria
masażu leczniczego 8-12 zabiegów przynosi realną
poprawę, która utrzymuje się przez długi czas. Staramy się traktować klientów holistycznie dostosowując
metody, czas oraz długość pracy na poszczególnych
partiach ciała aby osiągnąć jak najlepsze rezultaty
i realnie poprawić stan klienta. Często łączymy masaż
leczniczy z innymi zabiegami jak sauna, Kati Vasti –
rozgrzanie bolących partii ciała ciepłym olaejem – zabieg zaczerpnięty z medycyny indyjskiej czy seansem w inhalatorium przy
ogólnym spadku odporności czy bezsenności. Polecamy również serie naprzemienne, czyli masażu leczniczego i relaksacyjnego osiągając poprawę
w zakresie fizycznym oraz osiągnięcie równowagi psychicznej.
Masaż leczniczy
Masaż leczniczy, który pragniemy Państwu zaproponować, to połączenie
niezwykle skutecznych w pracy z ciałem technik, wywodzących się z wielu różnych odmian masaży. Nie działamy według utartego schematu, gdyż
najważniejsza dla nas jest poprawa zdrowia klientów, którzy nam zaufali,
dlatego też wszystkie nasze starania ukierunkowane są na to, by sprostać
indywidualnym potrzebom każdego z osobna.
Nasze doświadczenie i nieustannie poszerzane umiejętności pozwoliły na
stworzenie masażu, opartego na postępowaniu klasycznym, zawierającego
elementy między innymi masażu segmentarnego, punktowego, pracy na
tkankach głębokich czy poizometrycznej relaksacji mięśni, co w odpowiednim zestawieniu i dopasowaniu, przyczynia się do lepszego funkcjonowania
całego aparatu ruchu, zmniejszenia nadmiernego napięcia mięśniowego, odprowadzeniu z organizmu zalegających toksyn oraz zniwelowania dolegliwości bólowych w wielu jednostkach chorobowych. To tylko część korzyści
zdrowotnych wynikających z oddania się w ręce naszych specjalistów.
Każdy klient, jeżeli wyrazi taką chęć, uzyska wiele cennych informacji, dotyczących możliwości autoterapii, czyli samodzielnej pracy w domu, podnoszącej efektywność spotkań.
Terapia punktów spustowych
Terapia punktów spustowych jest niezwykle skuteczną i efektywną techniką pracy z ciałem, która polega na ucisku i odpowiednim stymulowaniu
określonych, wrażliwych miejsc w tkankach, zwłaszcza tkance mięśniowej.
Główne cele jej stosowania to poprawa wzorców ruchowych oraz rozładowanie napięcia mięśniowego . W efekcie pomaga pozbyć się wielu dolegliwości bólowych, poprzez bóle głowy, kręgosłupa, nóg, ale także niweluje

brak ochoty do działania, senność,
zmęczenie i ogólne złe samopoczucie. Pracę na punktach spustowych,
dla uzyskania lepszego efektu terapeutycznego, w naszym Spa łączymy z elementami zaczerpniętymi
z innych masaży.

Manualny
drenaż limfatyczny
W naszym SPA będziecie mieli
Państwo możliwość skorzystania
z profesjonalnych zabiegów manualnego drenażu limfatycznego,
nazywanego inaczej masażem limfatycznym.
MDL jest jedną z metod leczenia
fizykalnego, niezmiernie skuteczną
w walce z wieloma dolegliwościami, spowodowanymi nieprawidłowym
funkcjonowaniem układu limfatycznego, który jest głównym wyznacznikiem sprawnego działania odporności organizmu człowieka.
Zastosowanie w masażu odpowiednich technik oraz siły bodźca, pozwala
na usprawnienie przepływu limfy, tym samym przeciwdziała chorobom,
powstającym na skutek jej zastoju. Stosowanie MDL jest niezwykle istotne w walce z wieloma rodzajami obrzęków o różnorakim podłożu, między
innymi z:
• obrzękami pourazowymi, powstałymi
w wyniku zwichnięć, skręceń, złamań,
• z obrzękami limfatycznymi po przebytych chorobach zakaźnych,
• z obrzękami po mastektomii czy resekcji części
układu chłonnego w przebiegu chorób nowotworowych,
• z obrzękami kończyn, zwłaszcza dolnych
(likwidowaniu tzw. uczucia ciężkich nóg) i wiele innych.
vv Ewelina Kościelny
Okna Natury Day SPA Rudno

Okna Natury Day SPA Rudno
Rudno 263, 32-067 Rudno, tel. 534 797 000
Okna Natury Day SPA Chrzanów
ul. Głowackiego 17, 32-500 Chrzanów, tel. 530 372 111
spa@oknanatury.pl
www.oknanatury.pl

GORĄCA PROMOCJA
MASAŻU LECZNICZEGO
w Oknach Natury Day SPA
Rudno i Chrzanów
tylko do 13.06

Nasi specjaliści zapraszają
na serię masażu leczniczego
- 8 zabiegów w cenie 300 zł
(cena regularna serii 480 zł).
To kompletna seria, która
pozwoli skutecznie zniwelować
dolegliwości kręgosłupa
a efekt utrzyma się na długie
miesiące - sprawdzona
skuteczność naszych zabiegów
poparta doświadczeniem
i profesjonalnym podejściem.
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SPRZEDAŻ CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH

MATERIAŁY BUDOWLANE

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

Brzezie - ul. Narodowa 27
32 - 080 Zabierzów
32-300 Olkusz, ul. Przemysłowa 14

tel. 512 447 343; tel./fax (32) 646 77 58

tel. +48 12 376 40 72
fax +48 12 376 40 73
GSM: +48 501 719 744, 506 138 029

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

"U GÓRALA"
U NAS NAJTANIEJ!

WSZYSTKO Z DREWNA

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

MOŻLIWOŚĆ DOWOZU
WŁASNYM TRANSPORTEM

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

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
OGROMNY WYBÓR I NISKIE CENY!

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

SIAT-METAL DARIUSZ KIECA
PRODUKCJA, SPRZEDAŻ, MONTAŻ OGRODZEŃ
siatki, panele, słupki
siatki hodowlane zgrzewane, leśne
siatki ocynkowane i powlekane
siatki zbrojeniowe
bramy i furtki
druty kolczaste
akcesoria do montażu
ogrodzenia łupane
JONIEC
podmurówki
betonowe

Zapraszamy do naszych punktów handlowych
OLKUSZ,
Trzyciąż 109
ul. 20-tu Straconych 1

(obok DPD) od 16.02.15 r.
tel. 790 792 490

506 378 033

(Magazyn Podchybie 16)

tel. 790 792 495

509 680 171

SZYBKI CZAS REALIZACJI !

PPHU SIAT-METAL
TRZYCIĄŻ 109

coli888@op.pl
ogrodzeniakieca@gmail.com

WWW.OGRODZENIAKIECA.PL
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Siedziba biura:

Krzeszowice, ul. Legionów Polskich 1
(budynek „Pasaż TP”)
email: biuro@gwarek-nieruchomosci.pl
tel.: 796 351 499
ZAPRASZAMY NA NOWĄ STRONĘ:

www.gwarek-nieruchomosci.pl
DO SPRZEDANIA

DO SPRZEDANIA

Działka budowlano-usługowa
60 a w Zabierzowie.
Dojazd dla TIR. Możliwość
podziału terenu na mniejsze
działki oraz prowadzenie
działalności usługowej,
magazynowej itp.
Cena: 880 tys. PLN.

Działka budowlana 12 a
plus 8 a rolnej w Kwaczale
(gm. Alwernia)

w spokojnej okolicy, między
zabudowaniami. Media: prąd,
woda na działce, gaz w drodze
przy działce.
Nowa cena: 100 tys. PLN.

DOMY NA SPRZEDAŻ
1. Dom w Tenczynku. 100 m kw. plus garaż., działka 7a. Cena: 350 tys. PLN.
2. Dom w Tenczynku 60 m kw., działka 8 a plus ok. 2 a udziału w drodze.
Cena: 285 tys. PLN.
3. Budowa domu w Krzeszowicach, 126 m kw. plus garaż, na działce 8 a.
Cena 185 tys. PLN.
4. Drewniany dom w stanie surowym na widokowej działce 8 a w Czernej, 110 m
kw. NOWA CENA: 155 tys. PLN.
5. Dom w Czułowie., 150 m kw., działka 15 arów. Cena: 540 tys. PLN.
6. Dom do remontu (można zamieszkać), w Jerzmanowicach pow. 80-90 m kw.
plus budynek gospodarczy, działka 5 a. Cena: 165 tys. PLN.
7. Dom w Kochanowie - 438 m kw plus garaż dwustanowiskowy, działka 44 a.
Pod działalność agroturystyczną, medyczną, rehabilitacyjną, jak i prywatnie.
Cena: 1,5 mln PLN.
8. Dom w Beskidzie Niskim, 240 m kw, działka 20 a. Pod działalność
agroturytyczną jak i prywatnie. Cena: 390 tys. PLN.
Możliwość dokupienia działek budowlanych przylegających
do nieruchomości – 19 arów, 4 ary, oraz działki rolnej 6 arów.
9. Kamienica w centrum Olkusza. Na dole dwa lokale użytkowe, na górze –
powierzchnia mieszkalna. NOWA CENA: 660 tys. PLN.

MIESZKANIA NA SPRZEDAŻ
10. Bezczynszowe mieszkanie w domu wolnostojącym/kamienicy w Krzeszowicach, 55 m kw. NOWA CENA: 132 tys. PLN.

DZIAŁKI NA SPRZEDAŻ
11. Widokowa działka budowlana 34 a (plus udział w drodze) w Krzeszowicach.
Cena: 204 tys. PLN.
12. Działka budowlana 26 a w Krzeszowicach. Cena: 210 tys. PLN.
13. Działka budowlana 48 a w Krzeszowicach 48 a. Cena: 230 tys. PLN.
14. Widokowa działka budowlana 15 a na os. Żbik (Krzeszowice).
Cena: 135 tys. PLN.
W pobliżu znajduje się działka o areale 13 a, również do sprzedania.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

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

21. Działka budowlana 7 a plus udział w drodze w Tenczynku. Cena: 95 tys. PLN.
22. Działka budowlana 10 a plus udział w drodze 1,8 a w Tenczynku.
Cena: 123 tys. PLN.
23. Działka budowlana 7 a w Tenczynku . Cena: 104 tys. PLN.
24. Działka budowlana 8 a w Tenczynku. Cena: 93 tys. PLN.
25. Działka budowlana 10 a w Tenczynku . Cena: 136 tys. PLN.
26. Działka budowlana 7 a w Tenczynku . Cena: 87 tys. PLN.
27. Działka budowlana 9 a w Tenczynku . Cena: 107 tys. PLN.
28. Działka budowlana 11 a w Tenczynku. Cena: 137 tys. PLN.
29. Działka budowlana 40 a w Tenczynku. Cena: 415 tys. PLN.
30. Kilka działek rolnych oraz Zieleni Nieurządzonej w Nawojowej Górze o
łącznej pow. 1,95 ha. Numery działek: 1491, 1494, 1496, 1503, 1520, 1525/2,
1525/4, 1527/2, 1534, 1535, 1545, 1560. Na jednej z nich znajduje się ponad
100 drzew (brzoza, olsza), wysokości ok. 10 m. Do sprzedania tylko całość.
Cena: 110 tys. PLN.
31. Działka budowlana 10 a. w Miękni. Cena: 94 tys. PLN.
32. Działka budowlana 11 a w Miękini. Cena: 104 tys. PLN.
33. Działka budowlana 10 a w Woli Filipowskiej. Gotowy projekt budowlany na
dom jednorodzinny o pow. użytkowej 100,25 m kw. Cena: 110 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA

DO SPRZEDANIA

DO SPRZEDANIA

Posesja w Kochanowie
gm. Zabierzów:
dom 438 m kw., garaż dwustanowiskowy, działka 44 a.
Pod działalność agroturystyczną, medyczną, rehabilitacyjną,
jak i prywatnie.

Działka 59 a
w Węgrzcach Wielkich

Działka budowlana 8 a
w Tenczynku.

Cena: 1,5 mln PLN.

ujęta w Planie Zagospodarowania Przestrzennego jako
„produkcja i usługi”. Możliwość
postawienia dużej hali. Szerokość działki ok. 32 m. Dojazd
dla TIR od strony Nowej Huty.

Prąd i woda koło działki,
gaz i kanalizacja ok. 20 m
od działki.
Cena: 93 tys. PLN.

Cena: 590 tys. PLN.

34. Działka budowlana 10 a w Bolechowicach. Cena: 199 tys. PLN.
35. Widokowa działka budowlana 19 a w Szczyglicach (jest możliwość wydzielenia mniejszej działki). Cena: 342 tys. PLN.
36. Widokowa działka budowlana 10 a w Zelkowie. Cena: 193 tys. PLN.
37. Działka budowlana 10 a w Burowie, 3 km od Zabierzowie, 2 km od Balic.
Cena: 215 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. Widokowa działka budowlana ok. 10 a w Pękowicach (gm. Zielonki).
Cena: 170 tys. PLN.
46. Działka budowlana 15 a w Białym Kościele. Cena: 160 tys. PLN.
Możliwość dokupienia sąsiednich terenów rolnych 1-2 H
w cenie 1 tys PLN/ar.
47. Działka budowlana 11 a w Jeziorzanach. Cena: 107 tys. PLN.
48. Działka budowlana w Mnikowie, o powierzchni 7,8 a.
Plus udział w drodze ok. 40 m. Cena: 87 tys. PLN.
49. Działka budowlano-rolna 47 a w Morawicy, z czego 20 a od drogi - działka
budowlana. Cena: 220 tys. PLN.

61. Działka budowlano-usługowa 60 a w Zabierzowie. Dojazd dla TIR. Możliwość
podziału terenu na mniejsze działki oraz prowadzenie działalności usługowej,
magazynowej itp. Cena: 880 tys. PLN.
.

DOMY/MIESZKANIA DO WYNAJĘCIA

62. Mieszkanie w domu wolnostojącym w Pisarach. Górna kondygnacja poddasze ok. 100 m kw, osobne wejście. Kaucja 1000 PLN. Czynsz plus media
w/g zużycia. Cena: 1000 PLN/m-c
63. Mieszkanie w domu wolnostojącym, ok. 80 m kw., w Ściejowicach.
Kaucja 1000 PLN. Cena: 1000 PLN /m-c.
64. Lokal /mieszkanie w Nawojowej Górze ok. 40 m kw. Opcjonalnie do wynajęcia
dodatkowo pomieszczenie ok. 15 m kw. Cena najmu: 500 PLN - m/c.
65. Pokoje w domu wolnostojącym w Kochanowie. 4 mieszkania jednopokojowe
po ok. 25 m po 550 PLN z mediami i ogrzewaniem oraz 1 mieszkanie jednopokojowe dwuosobowe w cenie 800 PLN z mediami i ogrzewaniem. Wspólna
kuchnia i łazienka. Kaucja w wysokości jednomiesięcznego czynszu.
66. Mieszkanie 51 m kw. w Krakowie przy ul. Nowosądeckiej. Nowoczesny blok.
Czynsz, w którym znajduje się ogrzewanie, woda oraz fundusz remontowy
wynosi 480 PLN. Prąd w/g wskazania licznika. Możliwość wynajmu mieszkania na trzy okresy: rok: 1200 PLN plus czynsz, 2 lata 1150 PLN plus czynsz, 3
lata 1100 PLN plus czynsz.
67. Osobne mieszkanie - jeden pokój (łazienka, kuchnia - wspólne), dla mężczyzny,
ok. 40 m kw. w domu wolnostojącym na Bielanach, 5 km od Balic. Ogrzewanie:
stała opłata jednorazowa (część za węgiel - 400 PLN), pozostałe meda według
zużycia (ok 100 PLN). Pokój dostępny od 1 czerwca. Cena: 500 PLN/m-c.

DLA PRACOWNIKÓW

50. Działka budowlana 12 a plus 8 a rolnej w Kwaczale (gm. Alwernia).
Nowa cena: 100 tys. PLN.

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

51. Widokowa działka budowlana 19 a w Beskidzie Niskim. Cena: 70 tys. PLN.
Możliwość dokupienia 4a działki budowlanej oraz 6a działki rolnej.
52. Widokowa działka budowlana 4 a w Beskidzie Niskim. Cena: 14,5 tys. PLN.

69. Pokoje dla pracowników (maks. 18 osób) w Krzeszowicach. Cena: 12 zł/łóżko/
dobę z ogrzewaniem i wszystkimi mediami.

53. Działka rekreacyjna 35 a ze skałą, Jerzmanowice. Cena: 120 tys. PLN.
54. Działka rolna widokowa 50-60 a (do uzgodnienia) ze skałą lub bez. Położona
w pobliżu Restauracji Chochołowy Dwór. Cena: 105 tys. PLN.
55. Działka budowlana 10 a w Woli Batorskiej. Cena: 103 tys. PLN.

70. Mieszkanie dla 5-6 pracowników w domu w Wielkiej Wsi. Cena: 20 PLN/1
osobę na dobę.
71. Dom dla 6 - 8 pracowników (max 12 osób) w Ściejowicach. Kaucja w
wysokości jednomiesięcznego czynszu. Cena: 2000 PLN/m-c.

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

.

DZIAŁKI KOMERCYJNE NA SPRZEDAŻ

56. Działki usługowo - budowlane po 7,5 a każda w Kochanowie gm. Zabierzów
(M1U). Cena pojedynczej działki: 123 tys. PLN.
57. Działka usługowo - budowlana, 7,5 a. w Kochanowie gm. Zabierzów (M1U).
Cena: 158 tys. PLN.
58. Działka 59 a w Węgrzcach Wielkich ujęta w Planie Zagospodarowania
Przestrzennego jako „produkcja i usługi”. Możliwość postawienia dużej hali.
Szerokość działki ok. 32 m. Dojazd dla TIR od strony Nowej Huty.
Cena: 590 tys. PLN.
59. Działka 1,45 ha., użytkowanie wieczyste, przeznaczenie – przemysł.
Budynek magazynowo-usługowy o pow. 1710 m kw. Pozwolenie na budowę
hali magazynowo-produkcyjnej ponad 9200 m kw. Działka znajduje się w
północno-wschodniej części Krakowa.
60. Działka o przeznaczeniu przemysłowym 2,97 ha. Stacja trafo z możliwością podpięcia.
Plan zagospodarowania przestrzennego w studium, WZ na istniejącą halę, oznaczone
jako: UP/UC/P – tereny o przeważającej funkcji usług komercyjnych, publicznych
i przemysłu. Działka znajduje się w północno-wschodniej części Krakowa.

73. Lokal handlowo-usługowy, 8 km od Olkusza i Krzeszowic, ok. 100 m kw.
Cena: 1000 PLN/m-c.
74. Lokal w Nawojowej Górze ok. 40 m kw. Opcjonalnie do wynajęcia dodatkowo
pomieszczenie ok. 15 m kw. Cena: 500 PLN - m/c.
75. Lokal w Jerzmanowicach 440 m kw, działka 8 a. Cena: 8.800 PLN netto/m-c.
76. Lokal usługowo-handlowo-biurowy w Krakowie - Stare Dębniki (blisko ul.
Konopnickiej), 20 m kw. Kaucja zwrotna w wysokości dwumiesięcznego
czynszu. Cena: 1300 PLN/m-c plus media w/g zużycia.

HALE DO WYNAJĘCIA
77. Hala ok. 460 m. kw. w okolicach Krzeszowic. Cena: 4,5 tys. /m-c.

PROSIMY O ZGŁASZANIE domów, części domów oraz mieszkań do wynajęcia i sprzedaży.
POSZUKUJEMY DZIAŁEK na sprzedaż • tel. 796-351-499
Powyższe ogłoszenia nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a dane w nich zawarte mają charakter wyłącznie informacyjny.
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WYDARZENIA KULTURALNE, IMPREZY, SPOTKANIA
ZABIERZÓW

WIELKA WIEŚ
ZAPROSZENIE NA WYSTAWĘ
Zapraszamy dyrekcje szkół i przedszkoli z terenu gminy, nauczycieli, mieszkańców gminy, rodziców i rodziny uczestników
warsztatów oraz ich przyjaciół. Podczas wystawy zostaną zaprezentowane prace wykonane na warsztatach rękodzieła
artystycznego. Do odwiedzania wystawy zapraszamy do dnia 15 czerwca 2015 r. do Szkoły w Modlnicy. Projekt „WARSZTATY
RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGOE” jest realizowany przy wsparciu środków finansowych Gminy Wielka Wieś
Dodatkowych informacji udziela koordynator projektu: Anna Węgrzyn anna.wegrzyn@graal.org.pl Tel. 888-519-450
Uczestnicy warsztatów oraz Stowarzyszenie GRAAL serdecznie Państwa zapraszają.
ODJAZDOWY BIBLIOTEKARZ 2015 - ZAPRASZAMY 13 CZERWCA NA PRZEJAZD ROWEROWY!
Gminna Biblioteka Publiczna w Wielkiej Wsi wraz ze Szkołą Podstawową w Bęble serdecznie zaprasza wszystkich miłośników
książek i rowerów do wzięcia udziału w tegorocznej edycji ogólnopolskiej akcji „Odjazdowy Bibliotekarz”! Honorowy patronat
nad wydarzeniem objął Wójt gminy Wielka Wieś Tadeusz Wójtowicz.
Jedziemy 13 czerwca (sobota) 2015 r. Start o godzinie 10:00 z parkingu pod biblioteką w Wielkiej Wsi. Meta w Szkole Podstawowej
w Bęble. Zapewniamy ciekawy przejazd malowniczym szlakiem, nagrody i niespodzianki.Szczegóły na: www.wielka-wies.pl
ZAPROSZENIE NA KONCERT ORGANOWY
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Białym Kościele oraz Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II
st. im. Fryderyka Chopina w Krakowie serdecznie zapraszają na koncert organowy 14.06.2015 - godz. 11.45.
Parafia rzymskokatolicka p.w. Św. Idziego w Giebułtowie. Wykonawcy: Sylwia Roj, Sebastian Szczurek (klasa organów mgr
Aleksandry Gawlik), Natalia Firek, Julia Żuławińska (klasa organów mgr Pawła Szywalskiego)
Serdecznie zapraszamy! http://www.wielka-wies.pl/aktualnosci/zaproszenie-na-koncert-organowy/
BIEGAJ Z NAMI – BIEGNIJ Z OJCEM DO OJCOWA
Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży „POZYTYWKA” serdecznie zaprasza do udziału w biegu, który odbędzie się 20
czerwca 2015 roku. Dodatkowe informacje o wydarzeniu oraz zgłoszenia u p. Małgorzaty Biniek tel. 664 016 766 lub ralm@
poczta.onet.pl. Ilość miejsc ograniczona. Dofinansowane ze środków budżetowych Gminy. Serdecznie zapraszamy.

LISZKI

KRZESZOWICE
Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach oraz Galeria w Pałacu Vauxhall zaprasza
12 czerwca, piątek, godz.18.00 na wystawę prac plastycznych dzieci i młodzieży
RADOŚĆ TWORZENIA
Na wystawie można zobaczyć prace dzieci i młodzieży w wieku od 2 do 17 lat wykonane w różnych technikach
plastycznych na zajęciach prowadzonych w naszej pracowni przez instruktorów: Cecylię Bielecką-Karasińską,
Barbarę Dec, Olgę Mosur, Annę Zelech.
Prezentowane prace wyróżniają się wysokim poziomem plastycznym i są przejawem nieskrępowanej wyobraźni
i wrażliwości młodych twórców. Wśród prac dominują te, powstałe w oparciu o naturę oraz inspirowane wystawami
organizowanymi w galerii. Zaprezentowane prace są też dowodem na potrzebę organizowania takich zajęć,
aby nasze dzieci mogły z jeszcze większym rozmachem wypowiadać się twórczo. Wystawa czynna do 3 lipca 2015.
www.kulturakrzeszowice.pl

CHRZANÓW
NOWY PROGRAM KABARETU NEONÓWKA
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie zaprasza 12 czerwca o godz. 17.30 na nowy program
kabaretu NEONÓWKA „Pielgrzymka do miejsc śmiesznych”. Bilety w cenie 65 zł parter i 55 zł balkon do nabycia
w Informacji MOKSiR (tel. 32 623 30 86 wew. 53).

Kino "Sztuka" w Chrzanowie zaprasza
„POLTERGEIST” 2D/3D

• 11.06 godz. 20.00 (3D) •
reż.: G. Kenan; czas: 91 min.; gat.: horror; prod. USA, 15 lat
Cena biletu 3D: Poniedziałek - Czwartek: 17,00 zł

„MAD MAX: Na drodze gniewu” 3D

• 11.06 godz. 17.30 •
reż.: G. Miller; czas: 120 min.; gat.: sci-fi/sensacyjny; prod. USA/Australia, 12 lat
Cena biletu 3D: Poniedziałek - Czwartek: 17,00 zł

„JURASSIC WORLD” PREMIERA 2D/3D

• 12.06 godz. 12.00 (2D), 20.30 (3D) • 13-14.06 godz. 20.30 (3D), 23.00 (2D) •
• 15-18.06 godz. 17.15 (3D), 20.00 (2D) • 19-23.06 godz. 15.30 (3D), 18.00 (3D), 20.45 (2D) •
• 24-25.06 godz. 13.00 (3D), 20.00 (2D) •
reż.: C. Trevorrow; czas: 123 min.; gat.: przygodowy/sci-fi; prod. USA, 7 lat
Cena biletu 2D: Piątek - Niedziela: norm. 15,00 zł, ulg. 13,00 zł; Poniedziałek - Czwartek: 13,00 zł
Poniedziałek - Niedziela: 12 zł (bilet rodzinny - min. 5 osób)
Cena biletu 3D: Piątek - Niedziela: norm. 20,00 zł, ulg. 17,00 zł; Poniedziałek - Czwartek: 17,00 zł

TRZEBINIA
ŚWIĘTO OGRODÓW PN. „OGRODY JAZZU”
TCK - Dwór Zieleniewskich zaprasza na Święto Ogrodów
pn. „Ogrody Jazzu”, 12 czerwca 2015 od godz. 18:00. W programie:
• 19.00 - Big Band MOKSiR Chrzanów - dyrygent Jerzy Ziegler
• 20.30 - PAWEŁ KACZMARCZYK AUDIOFEELING
Paweł Kaczmarczyk - fortepian;
Maciej Adamczak - kontrabas; Dawid Fortuna - perkusja
a także:
- wernisaż wystawy malarstwa Anny Siek „Moje ogrody”
- „Ogród zmysłów czyli zioła wokół nas” - pokaz Fundacji Bio Ogrody
Ideą Festiwalu jest stworzenie dla miłośników ogrodów i parków możliwości wypoczynku wśród zieleni i skorzystania z propozycji kulturalnych
i naukowych przygotowanych przez organizatorów. Święto to ma również
za zadanie podkreślić znaczenie ogrodów w naszym życiu.
Podczas „Święta Ogrodów” poszczególne ogrody czy też instytucje,
w zależności od ich charakteru i możliwości podzielą się z innymi swoją
wiedzą nt. ogrodów i ogrodnictwa, pokażą swoje kolekcje, zademonstrują
swoje dokonania kulturalne na terenie swego ogrodu. Wstęp wolny!
Więcej o festiwalu na stronie http://www.swietoogrodow.pl/

Kino "Sokół" w Trzebini zaprasza
PREMIEROWO: KRAINA JUTRA
• 11.06 - 20:00 (napisy PL) •
czas trwania: 120 min. gatunek: sf, USA, Bilety: całe – 14 zł, ulgowe – 12 zł;
APARTAMENT
• 11.06 - 16:00, 18:00 •
czas trwania: 73 min. gatunek: dokumentalny, Polska, Bilety: całe - 14 zł, ulgowe - 12 zł.
PREMIEROWO: JURASSIC WORLD – (NAPISY PL)
• 12.06 - 3D 16:00, 2D 18:30, 3D 21:00 • 13.06, 14.06 - 3D 15:00, 2D 17:30, 3D 20:00 • 16.06, 18.06 - 3D 17:00, 2D 19:30 •
• 17.06 - 2D 17:00, 3D 19:30 • 19.06 - 3D20:00 • 20.06 - 2D15:00, 3D17:30 • 21.06 - 3D15:00, 2D17:30 •
• 23.06, 25.06 - 3D17:00 • 24.06 - 2D17:00 •
czas trwania: 124 min.; gatunek: sf/przyg., USA; Bilety: całe 3D - 20 zł, ulgowe 3D - 17 zł, 2D całe – 14 zł, 2D ulgowe – 12 zł.
POLTERGEIST – (NAPISY PL)
• 12.06 - 2D 23:30 • 13.06 - 3D 22:30 •
czas trwania: 90min., gatunek: horror, USA, Bilety: całe 3D - 20 zł, ulgowe 3D - 17 zł, 2D całe – 14 zł, 2D ulgowe – 12 zł.
W trzebińskim kinie Sokół działa już rezerwacja online! Zapraszamy!
http://kino.tck.trzebinia.pl/
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„ŹRÓDŁO SUKCESU” 2015

29 maja, w galerii w Pałacu Vauxhall w Krzeszowicach, już po raz czwarty wręczone zostały nagrody Burmistrza Krzeszowic przyznawane
za wybitne osiągnięcia na polu zawodowym oraz działalność na rzecz społeczności lokalnej. Nagrody „Źródło sukcesu” otrzymali:
Kategoria I - Działalność społeczna,
troska o człowieka i pomoc osobom
niepełnosprawnym - Władysław
Chechelski - prezes grupy Anonimowych Alkoholików Nowa Droga
Krzeszowice, animator trzeźwości,
Kategoria II - Kultura i sztuka - Henryk Maciejowski - kapelmistrz orkiestry dętej OSP Czerna,

Kategoria III - Sport, kultura fizyczna i turystyka - Klasztor Karmelitów
Bosych w Czernej,

Kategoria IV - Oświata i Edukacja
- Anna Łukasik - nauczycielka matematyki Zespołu Szkół w Tenczynku,
znawczyni historii regionu, autorka
książki „Tenczynek 700 lat historii”,
Kategoria V - Gospodarka, przed-

siębiorczość, innowacyjność i nowe
technologie - firma Kaprin Sp. z o.o.
- producent prefabrykatów betonowych,
Kategoria VI - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona środowiska - Michał Godyń - zastępca komendanta
Komisariatu Policji w Krzeszowicach,

Kategoria VII - Inne szczególne zasługi na rzecz Gminy Krzeszowice
- dr n med. Renata Godyń-Swędzioł
- dyrektor Szpitala im. Narutowicza
w Krakowie.

Po części oficjalnej odbył się koncert
zespołu młodego jazzmana z Krzeszowic, Miłosza Bazarnika „Miłosz
Bazarnik trio”, z którym zaśpiewała
Aleksandra Słocińska.

Laureatom oraz wszystkim nominowanym do nagrody serdecznie gratulujemy. Niech będą dla nas źródłem inspiracji... Redakcja

TYDZIEŃ BIBLIOTEK W TENCZYNKU

Co roku Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich organizuje, w dniach 8-15 maja, Tydzień Bibliotek – program promocji
czytelnictwa i bibliotek. Ma on na celu podniesienie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, zainteresowania
książką szerokich kręgów społeczeństwa.
Tegoroczne hasło Tygodnia Bibliotek
brzmi „Wybieram bibliotekę”. Dlaczego więc wybieram bibliotekę? Bo jest
miejscem gromadzenia i udostępniania
dorobku piśmienniczego, jest miejscem
interesujących spotkań, imprez kulturalnych i naukowych. Coraz częściej dysponuje atrakcyjnymi, przyjaznymi i dobrze
wyposażonymi wnętrzami. Hasło Tygodnia Bibliotek daje możliwość zaprezentowania tych cech, które sprawiają, że
biblioteka ze swoją ofertą jest w nauce,
kulturze i edukacji nie tylko instytucją
nieodzowną, ale także atrakcyjną.
Bibliteka w Tenczynku po raz kolejny
włączyła się w świętowanie tych dni,
organizując pięć spotkań z czytelnikami. Z cyklu „Moja pasja - moja radość”
gościliśmy młodego mieszkańca Tenczynka – Michała Słoninę – tancerza
breakdance. W ciągu dwóch dni podziwiało go prawie sto osób. Michał
wystąpił z pokazem multimedialnym
i układem tanecznym przed młodzieżą
gimnazjalną i uczniami szkoły podstawowej. Historia tańca breakdance
(zwanego też bboyingiem), podział figur,
osobista droga Michała w zdobywaniu
szlifów tanecznych (łącznie z udziałem
w bollywoodzkiej produkcji filmowej)
i pokaz taneczny – wzbudziły żywe
zainteresowanie i aplauz uczestników
spotkania. Michał wraz z koleżeństwem
z krakowskiej szkoły tańca uświetnia
swoimi występami okolicznościowe imprezy. Jedną z nich (zaręczyny na rynku

w Krakowie) zaprezentował w trakcie
projekcji. Życzymy Michałowi wielu
zwycięstw w zawodach tanecznych i dalszego rozwijania swojej pasji.

W trzecim spotkaniu w ramach Tygodnia Bibliotek wzięły udział cztery
grupy przedszkolaków: „Elfy”, „Leśne
Duszki”, „Skrzaty” i „Wiewióreczki”
(łącznie 90 osób). Gościem honorowym
była dyrektor Przedszkola Samorządowego w Tenczynku pani Marzena Kubin, która aktorsko recytowała wiersze
Juliana Tuwima. Wychowawczyni Dorota Giszczyńska przygotowała z grupą
„Elfy” montaż słowno-muzyczny „Zbieramy zioła na wianki”. Były wiersze,
piosenki i zagadki o polnych kwiatach,
wiankach i owadach. Na koniec kolorowy korowód żabek, pszczół, biedronek
i bocianów ruszył w tany ze śpiewem
na ustach. Ogłosiliśmy konkurs plastyczny związany z tematem spotkania.
Wyróżnione dzieci odebrały nagrody
w bibliotece. Fundatorami nagród była
plastyczka Anna Stefaniak i pracownice
biblioteki.

W kolejnym spotkaniu uczestniczyły
dwie klasy pierwsze z Zespołu Szkół
w Tenczynku (50 osób). Naszym gościem była Anna Stefaniak – ilustrator
książek i puzzli dla dzieci. Wraz z mężem Lechem tworzą piękne ilustracje,
które zachwycają i dzieci, i dorosłych.
Uczniowie prześledzili z panią Anią
etapy pracy, jaką muszą wykonać ilustratorzy, aby uzyskać gotowy produkt.
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Składam podziękowania
Komisariatowi Policji w Krzeszowicach
i Alwernii, za szybką i sprawną akcję,
za odnalezienie mojego brata
Janusza Bodzęty.
Siostra Jolanta Jeleń

GEODETA
mgr inż. Paweł Wydmański

* Mapy do celów projektowych
w skali 1:500
* Tyczenie budynków
* Inwentaryzacje powykonawcze:
budynków, wody, kanalizacji,
gazu, energii NN

* Dokumentacja do celów prawnych

Zapraszamy

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

pon. - piątek 9.00 - 17.00

www.archi-geo.pl

www.stomatolog-krzeszowice.pl Nowoczesne rozwiązania protetyczne
Leczenie kanałowe
Bezbolesne usuwanie zębów
Stomatologia dziecięca
Materiały najwyższej jakości
ul. Daszyńskiego 4,
RVG/RTG

tel. 519 440 519

Krzeszowice (koło rynku)

PRZYJMĘ
GRUZ I ZIEMIĘ
Wielkie zaangażowanie, różnorodność
i ilość pytań świadczyły o dużym zainteresowaniu tematem spotkania. Wszyscy
uczniowie otrzymali w prezencie puzzle,
a wychowawczynie pamiątkowe ilustracje z dedykacją dla każdej z klas – wykonane oczywiście przez Annę i Lecha
Stefaniaków.
Zwieńczeniem Tygodnia Bibliotek było
spotkanie autorskie z Anną Lutosławską-Jaworską – wielką damą teatru
i filmu, pedagogiem, reżyserem, autorką
książek dla dzieci i dorosłych, człowiekiem wielkiego serca. Bohaterka spotkania z wielką kulturą i wdziękiem opo-

wiadała o swoich ostatnich książkach,
o osobistych wątkach w nich zawartych,
o pracy artystycznej, o spotkaniach
z czytelnikami... opowieściom nie było
końca. Delektowaliśmy się pięknem
słowa, subtelnościami językowymi, artyzmem z jakim snuła swoje opowieści.
Dla mieszkańców Tenczynka i Krzeszowic było to czarodziejskie popołudnie
spędzone z Anną Lutosławską-Jaworską
w przyjaznych wnętrzach tenczyńskiej
biblioteki.

na działkę w Tenczynku.

tel: 796 351 499

vv Danuta Nowak

Biblioteka Publiczna w Tenczynku
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FUNDACJA CZŁOWIEK DLA ZWIERZĄT
POSZUKUJE DOMÓW DLA SWOICH PODOPIECZNYCH:

(obok cmentarza parafialnego)

GODZINY OTWARCIA

8.00-17.00
8.00-12.00

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

ZULA

Fundacja Człowiek Dla Zwierząt poszukuje kochającego odpowiedzialnego domu dla
młodziutkiej suczki Zuli.
Zula ma ok. 1,5 roku. Jest piękną owczarkowatą dużą suczką. Jest niezwykle radosna i
przyjazna. Uwielbia kontakt z człowiekiem, zabawę, głaskanie i przytulanie. Będzie cudownym przyjacielem dla całej rodziny, również dzieci. Zula wspaniale współżyje w zgodzie
z innymi psami i suczkami. Niestety w stosunku do kotów okazuje mordercze zamiary :(
Sunia została odpchlona, odrobaczona, zaszczepiona na choroby zakaźne i wściekliznę,
a także wysterylizowana i zaczipowana.
Warunkiem adopcji jest podpisanie umowy adopcyjnej.

Kontakt: 534 884 174.

KOKO

Fundacja Człowiek Dla Zwierząt poszukuje odpowiedzialnego kochającego domu
dla pieska Koko. Koko ma w tej chwili ok. 4 miesięcy.
Szczeniak będzie docelowo średnim psiakiem. Ma krótką, czarną sierść z białymi
znaczeniami. Psiak jest dobrze zsocjalizowany, otwarty i rezolutny, garnie się do
ludzi. Został odpchlony, odrobaczony i zaszczepiony na choroby zakaźne. Warunkiem
adopcji jest podpisanie umowy adopcyjnej.

Kontakt: 534 884 174.

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

Wydawca:
"Gwarek" Media & Nieruchomości
Sylwia Mossakowska
Adres redakcji:
32-300 Olkusz, ul. Przemysłowa 14
tel. 696 595 118, 796 351 499
Redaktor naczelna: Sylwia Mossakowska
Druk: POLSKA PRESS Sp. z o.o.

KONTAKT
tel. 12-257-79-59
tel. 693-756-023
tel. 668-047-005

www.kamieniarstwokruk.pl
kamkruk@op.pl
www.fpkruk.pl
info@fpkruk.eu

WYSTAWA NAGROBKÓW
RÓWNIEŻ
W FIRMIE POGRZEBOWEJ
W MODLNICZCE

"Gwarek Małopolski" jest kolportowany na obszarze gmin: Jerzmanowice-Przeginia, Krzeszowice, Liszki, Wielka Wieś i Zabierzów. W miejscowościach: Czubrowice, Gotkowice, Jerzmanowice, Łazy, Na
Księżym Polu, Pod Skałą, Przeginia, Racławice, Sąspów, Szklary (Gmina Jerzmanowice-Przeginia), Czerna, Dębnik, Dubie, Filipowice, Frywałd, Krzeszowice, Miękinia, Nowa Góra, Nowa Góra – Łany,
Nawojowa Góra, Ostrężnica, Paczółtowice, Rudno, Sanka, Siedlec, Tenczynek, Wola Filipowska, Zalas, Żary (Gmina Krzeszowice), Baczyn, Budzyń, Cholerzyn, Chrosna, Czułów, Jeziorzany, Kaszów, Kryspinów, Liszki, Mników, Morawica, Piekary, Rączna, Ściejowice (Gmina Liszki), Bębło, Będkowice, Biały Kościół, Czajowice, Giebułtów, Modlnica, Modlniczka, Prądnik Korzkiewski, Szyce, Tomaszowice,
Wielka Wieś, Wierzchowie (Gmina Wielka Wieś), Aleksandrowice, Balice, Bolechowice, Brzezie, Brzezinka, Brzoskwinia, Burów, Karniowice, Kleszczów, Kobylany, Kochanów, Młynka, Niegoszowice,
Nielepice, Pisary, Radwanowice, Rudawa, Rząska, Szczyglice, Ujazd, Więckowice, Zabierzów, Zelków (Gmina Zabierzów) - w instytucjach użyteczności publicznej, firmach oraz sklepach.
"Gwarek Małopolski" współpracuje z "Gwarkiem Olkuskim", bezpłatnym dwutygodnikiem informacyjno-reklamowym, kolportowanym w Powiecie Olkuskim na obszarze miast i gmin: Bukowno, Bolesław,
Klucze, Olkusz, Trzyciąż i Wolbrom.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń. Redakcja nie zawsze zgadza się z poglądami wyrażanymi na łamach "Gwarka Małopolskiego". Redakcja odmówi opublikowania
ogłoszeń lub reklam sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego (dobrymi obyczajami). Redakcja zastrzega sobie prawo odmówienia zamieszczenia ogłoszenia lub reklamy, jeżeli
ich treść lub forma są sprzeczne z linią programową lub charakterem tytułu. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania tekstów oraz zmian ich tytułów. Opracowanie graficzne ogłoszeń jest własnością
Wydawcy i nie może być powielane oraz wykorzystywane w całości lub w części bez jego zgody.
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Więcej światła w Twoim domu
dzięki większej powierzchni szyb!

Nawet do 22%* więcej naturalnego światła. Przekonaj się sam!
www.oknoplast.com.pl

Facebook: Oknoplast.Polska YouTube: OKNOPLASTgroup Twitter: @Oknoplast1

* Wartość uśredniona zysku światła szyby w oknie PROLUX wyposażonym w słupek ruchomy z klamką centralną w stosunku
do standardowych rozwiązań okien ze słupkiem ruchomym.

PARTNER
HANDLOWY:

KRZESZOWICE, ul. Kościuszki (obok CPN)
tel. 12 282 36 66
edyta.pietruszewska@olmar.com.pl

