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OD REDAKCJI
Szanowni Państwo,
Oddajemy w Państwa ręce pierwsze 16-stronicowe wydanie
„Gwarka Małopolskiego”, który poczynając od bieżącego wydania, staje się miesięcznikiem.
Podejmując decyzję o zmianie formuły „Gwarka” – rzadsze edycje przy zwiększonej ilości stron, braliśmy pod uwagę zarówno
potrzeby Reklamodawców jak i uatrakcyjnienie wydań dla
Czytelników – większa ilość stron równa się większej ilości
artykułów, informacji, porad….
Jednocześnie zapraszamy na naszą nową stronę internetową,
funkcjonującą pod adresem: www.gwarek-malopolski.pl, na której
teraz w łatwiejszy i szybszy sposób można przejrzeć oraz „ściągnąć” aktualne oraz wszystkie dotychczasowe numery „Gwarka”.
Miło jest nam również Państwa poinformować, że nasza dotychczasowa ścisła współpraca z „Gwarkiem Olkuskim”, gazetą
informacyjno-reklamową ukazującą się na terenie Olkusza oraz
wszystkich gmin Powiatu Olkuskiego, poszerzona została
o współpracę z „Gwarkiem Zawierciańskim”, kolportowanym
na obszarze miast i gmin Powiatu Zawierciańskiego, co daje
nam jeszcze szersze możliwości promocji Państwa działalności
oraz dostęp do wielu ciekawych informacji.
Dziękujemy za ciepłe słowa, które do nas napływają. Dziękujemy,
że są Państwo z nami.
Z serdecznymi pozdrowieniami
Redakcja

KOTŁY
PIECE C.O.

PRZYJMĘ GRUZ I ZIEMIĘ
na działkę w Tenczynku.

tel: 796 351 499

STAROCIE, BIBELOTY,
PORCELANA, KSIĄŻKI

• SPRZEDAŻ • SKUP •

tel. 662 660 373

PRODUCENT TRACZ
www.kotlyosiek.pl

Osiek 34, tel. 32 642 73 97
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1,2 m
1,4 m
1,7 m

- 1650 zł 1,9 m - 2350 zł blacha 6 mm,
- 1800 zł 2,2 m - 2500 zł
atest,
- 2050 zł 2,5 m - 2600 zł gwarancja
- 2200 zł

KOCIOŁ DWUPALENISKOWY
Z PODAJNIKIEM

1,8 m - 6400 zł

2,5 m - 6700 zł

CZY

N

24HNE
Nowo otwarta
MYJNIA SAMOCHODOWA SAMOOBSŁUGOWA

trzy stanowiska - odkurzacz + kompresor
SZCZYGLICE, UL. DŁUGA
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ZIELE Z ZIÓŁ. WARSZTATY EKOLOGICZNE ORAZ KONKURS NA TRADYCYJNY BUKIET
NA ŚWIĘTO MATKI BOSKIEJ ZIELNEJ - 7 LIPCA - 15 SIERPNIA 2016
Trwa nasz doroczny projekt poświęcony ziołom, przyrodzie, bioróżnorodności oraz tradycji obchodzenia Święta Matki Boskiej Zielnej.
7 i 14 lipca w Rudnie odbyły się warsztaty zielarskie z Elżbietą Augustynek. W tym roku naszym przewodnikiem po świecie roślin i przyrody
będzie także Wojciech Gałosz - ekolog i przyrodnik, który wraz z panią
Elżbietą spotka się z Państwem w Jerzmanowicach i Bibicach.
Kolejne spotkanie odbędzie się 5 sierpnia o godz. 17.00 w Jerzmanowicach (Jaskinia Nietoperzowa), następne 6 sierpnia w Tenczynku, o
godz. 10.00, a potem zobaczymy się jeszcze w Babicach (gmina Zielonki), 8 sierpnia o godz. 17.00.
O szczegóły pytajcie pod nr tel. 600 559 490.

FINAŁ projektu to konkurs na tradycyjny bukiet na Święto Matki
Boskiej Zielnej, w urokliwej kaplicy p. w. św. Rafała Kalinowskiego w
Rudnie.
Współorganizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rudno.
Projekt jest realizowany dzięki wsparciu finansowemu Powiatu Krakowskiego.
•••

Konkurs na tradycyjny bukiet - ziele - odbędzie się w Rudnie już po
raz czwarty. Od początku organizatorem tego wydarzenia jest Fundacja Kobieta w Regionie oraz Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rudno. Obie organizacje działają na terenie parafii Tenczynek, a Ziele
z ziół... stało się jedną z ciekawszych imprez, promujących nie tylko
urokliwe zakątki Rudna, ale całą Gminę Krzeszowice, jej dziedzictwo i walory turystyczne.

Warto spędzić ten dzień w Rudnie, zwłaszcza, że w sierpniu będzie
można już zwiedzać zamek Tenczyn, który był niedostępny dla turystów przez kilka ostatnich lat.
•••

Głównym celem naszego projektu jest zwiększenie wiedzy i świadomości mieszkańców powiatu krakowskiego w zakresie ekologii, zielarstwa,
roli bioróżnorodności w obecnych czasach.
Nasze cele to nabycie praktycznej wiedzy o ziołach i roślinach występujących na podkrakowskich łąkach i terenach zielonych, zachowanie
tradycji naszego regionu, pielęgnowanie i podtrzymywanie lokalnych
zwyczajów oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego – jego wartości
duchowych, obyczajów zwyczajów, istotnych dla społeczeństwa i jego
rozwoju.
Zależy nam na zachowaniu ciągłości tradycji i popularyzacji wciąż żywego,
ale nieznanego młodszemu pokolenia Święta Matki Boskiej Zielnej i związanych z nim zwyczajów, szczególnie dotyczących tworzenia bukietów.

Konkurs bukietów poprzedzają warsztaty ekologiczne i zielarskie, prowadzone w kilku miejscowościach, na terenie gmin powiatu krakowskiego. W tym roku odbędą się również w gminie Jerzmanowice oraz
Zielonki (Bibice).
15 sierpnia bukiety do konkursu można zgłaszać już od godz. 9.00. O
godz. 10.15 rozpoczyna się uroczysta msza święta, potem jury ocenia
bukiety (w ubiegłym roku było ich ponad 50), a goście i turyści słuchają
muzycznych występów i częstują się regionalnymi przysmakami.

W tym roku dodatkową atrakcją tego dnia - 15 sierpnia - będzie nowy
projekt muzyczny fundacji KONCERTY W SADZIE POD ZAMKIEM TENCZYN, współfinansowany przez Powiat Krakowski.
Zaplanowane na wieczór, na godzinę 19.00 występy zespołów, będą
utrzymane w klimacie etnicznym, folkowym i bluesowym. Koncert odbędzie się w sadzie, w pobliżu Kaplicy p.w. św. Rafała Kalinowskiego,
a publiczność zajmie miejsce na trawie! Wystąpią: InFidelis - Marta
Sołek i Helena Matuszewska (usłyszymy m. in. dźwięki suki biłgorajskiej fideli płockiej, wiolonczeli), Kapela Dudek Lewicki, z folkowym
programem pieśni Małopolski oraz bluesowy Vinyl Rhytm.

GRANICE PRZYGODY – GRANICE BEZPIECZEŃSTWA
Często słyszymy głosy tęsknoty za swobodą dzieciństwa spędzonego w latach 80-tych
czy 90tych. Wtedy dzieci mogły, dużo bardziej samodzielnie niż obecnie, poznawać
świat, przeżywać przygody, ciekawe doświadczenia. W przygody nieodłącznie wpisany
jest jednak element ryzyka.

Trzebinia, ul. Kościuszki 72
32 753 30 46, 606 431 053
www.motopal.pl biuro@motopal.pl
• kursy prawa jazdy, kategorie:
AM, A1, A2, A, B, B+E, C, C+E, D

• szkolenia okresowe kierowców zawodowych
kwaliﬁkacje wstępne i wstępne przyspieszone
• badania psychologiczne kierowców
zawodowych oraz kandydatów na kierowców
kategorii C i D
• PRZEWOZY AUTOKAROWE

Styl wychowawczy jaki widzimy
i jakiego doświadczamy w drugiej dekadzie XXI wieku dąży do
tego, aby wszelkie ryzyko ograniczyć, zminimalizować. Wiąże się
to z wszechobecną kontrolą jakiej
doświadcza dziecko podczas nauki i zabawy.

Czy możliwe jest wobec tego pogodzenie troski i odpowiedzialności z przyzwoleniem na pewną
dozę nieskrępowanej swobody?
Warto sobie też postawić pytanie
czy przejmując pełną kontrolę nie
odbieramy dziecku jego własnej
samodzielności?
Wychowanie
dziecka nigdy nie jest proste.
Rodzice, którym zależy na jak
najlepszym wychowaniu dziecka
przeważnie mają więcej wątpliwości niż pewności. W gruncie
rzeczy obecność dylematów jest

korzystna. Wychowanie to proces, który odbywa się w relacji
rodzice – dzieci. Tak jak rodzice
oddziałują na dzieci, tak i dzieci
oddziałują na rodziców i układ
w tej relacji jest poddawany ciągłym zmianom. Stawianie sobie
pytań i rozpatrywanie wątpliwości świadczy o tym, że dostrzegamy rozwój dziecka i chcemy go
uwzględniać w swoich rodzicielskich zadaniach.

Okres wakacyjny może być szczególnie trudny w obliczu konfliktu
pomiędzy pragnącymi swobody
dziećmi, a chcącymi zapewnić
bezpieczeństwo rodzicami. Czasem kompromisem wydaje się
skłonienie dziecka do spędzania
czasu w domu, ale czy czas spędzony przed telewizorem, tabletem czy grą to faktycznie czas

bezpieczny ? Nie ma tu prostych
odpowiedzi, ani nieomylnych
ekspertów. Co więc może pomóc
poradzić sobie z tymi trudnymi
wyzwaniami? Otwarta dyskusja,
analiza różnych scenariuszy rozwiązań i głębokie zbliżenie do
perspektywy dziecka.
Cykl Seminariów Rodzicielskich, na których wspólnie pokonamy rodzicielską bezradność od
września w Krzeszowicach.

Emilia Owoc
Gabinet Pomocy
Psychologicznej
Psychoterapia indywidualna
i rodzinna, konsultacje psychologiczne i seksuologiczne.
Krzeszowice, ul. Szkolna 3/20
Tel.: 508 341 423
Psychologkrzeszowice.pl
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JUBILEUSZ 100-LECIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BĘDKOWICACH
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Dzień 19 czerwca 2016 roku był dniem wyjątkowym dla całej społeczności Będkowic, bowiem mieliśmy niepowtarzalną okazję, aby celebrować 100-lecie działalności edukacyjnej
w naszej miejscowości. Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się od uczczenia pamięci oraz oddania hołdu zmarłym nauczycielom i pracownikom szkoły. Pochód na czele z dyrekcją szkoły, uczniami dzierżącymi w rękach sztandar SP Będkowice, druhami OSP Będkowice udał się na Cmentarz Parafialny, gdzie złożono kwiaty oraz zapalono znicze. Następnie
odbyła się uroczysta Msza Święta koncelebrowana przez ks. Prałata Stanisława Koziełła, ks. Jana Adamusa oraz ks. Zdzisława Targosza, podczas której dokonało się poświęcenie
sztandaru wraz z uroczystym ślubowaniem uczniów oraz wręczenie obrazu przez ks. Prałata na rzecz szkoły.
Licznie zabrani goście podążyli z kościoła orszakiem prowadzonym przez Orkiestrę Dętą GOKIS-u z pod batutą Krzysztofa Guńka na boisko przy Szkole
Podstawowej, gdzie nastąpiła dalsza część uroczystości. Wydarzenie zainaugurowało przemówienie Prezesa Stowarzyszenia Ziemi Będkowickiej „Sokolica”
– Jerzego Rosińskiego, a następnie głos zabrały ważne dla szkoły osobistości:
Wójt Gminy – Tadeusz Wójtowicz, który podarował pamiątkowy list gratulacyjny, zastępca prezesa Stowarzyszenia – Jacek Gąska, Ilona Zielińska – wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie, która odczytała list od pani Kurator
,dyrektor szkoły: Jolanta Kasperczyk oraz pasjonat historii Będkowic – Leszek
Chmura, pięknie wprowadzając zebranych w tematykę jubileuszu.

nej przez artystkę plastyk Joannę Zięblińską wraz uczniami SP w Będkowicach.

Po zaprezentowaniu niezwykłej historii miejscowości, nadszedł czas na podziękowania dla byłych pracowników szkoły, dyrektorów, osób, które zasłużyły się
dla rozwoju szkoły oraz sponsorów, wspomagających placówkę od początku
jej działalności. Następnie na scenę wkroczyła dzielnie grupa przedszkolaków i
uczniów klas I – V którzy wykonali swoją własną interpretację piosenki „Bądźmy dziećmi”. Dodatkowo, wystąpili również uczniowie z zaprzyjaźnionych
szkół: SP w Bęble i SP w Białym Kosciele, znakomity zespół „Będkowianie” z
autorskimi piosenkami o tematyce szkolnej i uczniowie szkoły w Będkowicach
z energetycznym tańcem Zumby. Kolejnym elementem był pokaz strażacki z
użyciem różnorodnych narzędzi strażackich – lin, piany, gaśnic. Podczas prezentacji strażacy przekazali wiele istotnych informacji dotyczących radzenia
sobie w sytuacjach zagrożenia życia.

W taki oto sposób uroczystości jubileuszowe z okazji 100-lecia istnienia szkoły
w Będkowicach przeszły do historii. Mamy nadzieję, że Szacowna Jubilatka,
która przetrwała czas wojennej zawieruchy z roku na rok, mimo upływających
lat, będzie jeszcze bardziej pięknieć i się rozwijać. Ufamy, że nas wszystkich,
całą społeczność Szkoły Podstawowej w Będkowicach, czeka jeszcze niejeden
wielki i piękny jubileusz. Ogromnie dziękujemy również sponsorom, bez których nie udałoby się nadać uroczystości tak wielkiej rangi.

Jak przystało na tak niepowtarzalny jubileusz, nie zabrakło szampana, pysznego
tortu ufundowanego przez cukiernię Stochalscy oraz odśpiewania gromkiego
sto lat. Atmosfera radości zapoczątkowana przez przemawiających przyjaciół
szkoły towarzyszyła wszystkim przez cały czas. Kolejnym punktem wydarzenia była część artystyczna – uczniowie Szkoły Podstawowej w Będkowicach
dumnie zaprezentowali historię stulecia działalności edukacyjnej w Będkowicach w formie inscenizacji opartej na zapisach z ocalałych kronik szkolnych.
Nie zabrakło również występu naszych absolwentek – Wiktorii Rusek i Joanny
Nowińskiej – Sołaja, które wykonały utwór pt. „Przemijają lata”, traktujący o
wszystkich ważnych momentach dla Szkoły.

Na scenie pojawili się również specjaliści od rzeczy niesamowitych - iluzjoniści, którzy wprowadzili gości w magiczny i tajemniczy świat oraz rozbudzili
ciekawość oraz wyobraźnię. Należy dodać, iż w trakcie wszystkich doskonałych występów na scenie, wiele działo się również dookoła niej – dzieci mogły
skorzystać z zabaw ze wspaniałymi animatorkami, wyzwolić swoją energię na
dmuchanym placu zabaw, przejechać się na kucyku, a także posilić się przekąskami popcornem, czy też watą cukrową.
Podczas uroczystości zaprezentowane zostały wszystkie kroniki szkolne począwszy od 1916 roku, jak również galeria pamiątkowych zdjęć oraz świadectw
szkolnych, które wzbudziły ogromne zainteresowanie zwłaszcza wśród absolwentów szkoły. Nie zabrakło również pięknej wystawy malarskiej przygotowa-

Partner Handlowy OKNOPLAST

Punktem wieńczącym całą uroczystość była zabawa taneczna dla dzieci oraz
dorosłych. Zabawa była tak porywająca, że nie przeszkodził jej nawet deszcz.
Wszyscy w doskonały nastrojach bawili się do późnych godzin nocnych.

Serdecznie dziękujemy osobom, które zaszczyciły nas swoją obecnością,
a szczególnie: Wójt Gminy Wielka Wieś Tadeusz Wójtowicz, zastępca Wójta:
Krzysztof Wołos, wizytator Kuratorium Oświaty: Ilona Zielińska, sekretarz
gminy Stanisław Kasprzyk, Prezes OSP Będkowice Rafał Litewka wraz z druhami, dyrektor GOKiSu Magdalena Szymańska, radni powiatu krakowskiego:
Krystyna Janecka i Piotr Goraj, radni i sołtysi z poszczególnych sołectw Gminy Wielka Wieś, dyrektorzy oraz nauczyciele ościennych szkół i przedszkoli:
Lucyna Kurek, Bożena Turek, Anna Zajączkowska, Alina Zielonka, Dorota
Nowak, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej: Joanna Patej. Wśród wspaniałych gości nie należy zapomnieć o absolwentach oraz byłych pracownikach
szkoły, rodzicach obecnych uczniów, nauczycielach oraz wszystkich mieszkańcach i sympatykach Szkoły Podstawowej w Będkowicach. Szczególne podziękowania należą się wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania
wydarzenia: druhom OSP Będkowice, pracownikom GOKISu, sekretarzowi
Stanisławowi Kasprzykowi,wszystkim nauczycielom, pracownikom szkoły,
uczniom oraz rodzicom.

Sponsorzy:
Firma J.A. Gąska, ABC Corolex, Cukiernia Z. Stochalski,
Państwo Jolanta i Bartłomiej Gąska, Restauracja Jerzego Wojdały,
GZK w Wielkiej Wsi, Gospodarstwo „Brandysówka”.

Patronaty
Uroczystość zrealizowana była w ramach zadania publicznego w zakresie
kultury i dziedzictwa kulturowego Gminy Wielka Wieś pod nazwą „Jubileusz
100-lecia Szkoły Podstawowej w Będkowicach”.
Dziennik Polski
Organizatorzy:
Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Będkowickiej Sokolica
Szkoła Podstawowa w Będkowicach
Organizacje wspomagające:
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu,
OSP Będkowice

Krzeszowice,
ul. Kościuszki (obok CPN)

* Szczegóły w salonach sprzedaży, promocja trwa od 6 lipca 2016 r. do 15 sierpnia 2016 r.

tel. 12 282 36 66,
kom. 606 633 791

4

Informacje, Reklamy

małopolski

Remigiusz Mróz:
Ekspozycja, Przewieszenie, Trawers
Znakomita sensacyjna rozrywka w stylu filmowych przygód Jamesa Bonda. Zaskakujący finał świetnej Ekspozycji Remigiusza Mroza pozostawił czytelników z wieloma
znakami zapytania. Kto czytał, wie dlaczego. Szczęśliwie
książka o komisarzu Forście to pierwsza część trylogii,
więc była nadzieja na szybką kontynuację. I oto jest drugi
i trzeci tom, czyli Przewieszenie i Trawers. I jeśli ktoś łudził
się, że poziom emocji spadnie, ten się srodze rozczaruje,
bowiem napięcie będzie towarzyszyć lekturze powieści
do ostatniego (jak zwykle) zdania.

Marta Abramowicz:
Zakonnice odchodzą po cichu

Reportaż „Zakonnice odchodzą po cichu” przedstawia losy kilku byłych zakonnic. Namówienie
każdej z nich do opowiedzenia swojej historii,
było dla autorki, Marty Abramowicz, zadaniem
karkołomnym. Kobiety, które żyły w zakonie, nie
chcą wracać do przeszłości. To bolesny rozdział
ich życia. Szczególnie bolesne są okoliczności
odejścia.

Eric-Emmanuel Schmitt: Zazdrośnice

Nie będzie nowością fakt, że w kolejnej swojej
publikacji Eric-Emmanuel Schmitt bierze na
warsztat uczucia. I to nie byle jakie – po raz
kolejny bowiem postanawia opisać miłość i towarzyszące jej emocje – od zakochania, euforii
i radości, aż po rozczarowanie, złość i gniew...

Lee Child: Zmuś mnie

O mistrzowskim piórze Lee Childa świadczy sposób w jaki potrafi skonstruować fabułę. „Zmuś
mnie” nie jest kolejną powieścią o tym co można
znaleźć na zakazanych stronach Internetu. To bardziej próba zastanowienia się nad tym, jacy jesteśmy i jak daleko nasze mroczne potrzeby mogą
nas doprowadzić. Wszystko ubrane w płaszczyk
strzelaniny, pościgów i rozwiązywania kryminalnej
zagadki.

Clive Cussler: Złodziej

Rok 1910. Luksusowy transatlantyk „Mauretania”
płynie do Nowego Jorku. Na pokładzie są dwaj
niemieccy naukowcy, autorzy epokowego wynalazku. Isaac Bell, najlepszy śledczy agencji
detektywistycznej Van Dorna, udaremnia próbę
porwania uczonych, lecz wkrótce jeden z nich zostaje zamordowany? Kim jest morderca? Czym
jest ten wynalazek, cenniejszy niż ludzkie życie?

Katarzyna Michalak: Spełnienia marzeń!

O miłość i marzenia zawsze warto walczyć!
Osiemnastoletnia Klaudia rozpoczyna nowe życie. W małym, niewyremontowanym domku na
warszawskiej Białołęce, bez grosza przy duszy,
za to z wielkim marzeniem i jeszcze większym
sekretem. Choć jest młoda, już wiele w życiu
wycierpiała… Dziewczyna jednak ma nadzieję,
że uda się jej nie tylko uciec przed demonami
z przeszłości, ale też samodzielnie stanąć na
nogi i odnaleźć spokój. A może o wiele więcej?...

Tui T. Sutherland: Naprzeciw falom
Niezwykła seria fantasy dla młodych czytelników.
Projekt wydawniczy, jakiego jeszcze nie było: każdą
z siedmiu części napisał inny autor o międzynarodowej sławie. Conor, Abeke, Meilin i Rollan przemierzają świat w poszukiwaniu potężnych talizmanów.
Podczas wyprawy nieustannie podążają za nimi
prześladowcy, którzy zdają się doskonale znać ich
każdy kolejny krok. Teraz wiadomo dlaczego. Wśród
czworga bohaterów jest zdrajca. Muszą zdemaskować szpiega, a nim ich misja się zakończy, znajdą
się w śmiertelnym niebezpieczeństwie...

Stacyjkowo: Dzielny Bruno
Seria książek opartych na motywach popularnej
bajki dla dzieci. Bohaterami są urocze i zabawne
lokomotywy Wilson, Bruno i Koko. Każda z nich
wyróżnia się wyjątkowymi cechami, a wspólne
przygody uczą je odpowiedzialności i współpracy. W każdym tomie znajdziemy barwnie ilustrowaną opowieść o kolejnych perypetiach mieszkańców Stacyjkowa.

VI GMINNA OLIMPIADA SPORTOWA DLA PRZEDSZKOLAKÓW

Promując aktywność ruchową wśród dzieci przedszkolnych w myśl przysłowia „w zdrowym ciele zdrowy duch”, zorganizowana
została VI Gminna Olimpiada Sportowa dla Przedszkolaków pod honorowym patronatem Burmistrza Gminy Krzeszowice.
Dzięki sprzyjającej pogodzie w dniu 10 czerwca 2016r. na boisku
Orlik zgromadziły się dzieci z siedmiu placówek Gminy Krzeszowice: Przedszkole Samorządowe przy ZPO w Woli Filipowskiej,
Szkoła Podstawowa w Nawojowej Górze, Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia z Krzeszowic, Oddział Przedszkolny
przy Szkole Podstawowej z Ostrężnicy, Przedszkole Samorządowe
z Krzeszowic, Przedszkole Samorządowe z Tenczynka oraz Zielone Przedszkole z Nawojowej Góry.
Inaugurację imprezy sportowej rozpoczęła przemową wicedyrektor
PS w Krzeszowicach, pani Mariola Bartl, a uroczystego otwarcia
olimpiady dokonał Burmistrz, pan Wacław Gregorczyk. Następnie, gotowi do rywalizacji w duchu fair play, uczestnicy odśpiewali hymn olimpiady, po czym zostali zaproszeni do wspólnej rozgrzewki.

Zawodnicy mogli sprawdzić swoje umiejętności zarówno w zawodach indywidualnych jak i drużynowych dostosowanych do możliwości dzieci. Stanowiska do poszczególnych konkurencji przygotowali panowie Grzegorz Krzysiak i Kamil Kwoka z Akademii
Piłkarskiej „Mam Talent”. Podczas imprezy aktywnie wspierali
nas harcerze z 4. Szczepu Harcerskiego „Żywioły” - za tę pomoc
gorąco dziękujemy!
Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwali sędziowie
w składzie: pani Dominika Konarska - nauczyciel w-f SP w Krzeszowicach, pani Agnieszka Ostachowska - nauczyciel w-f w Gimnazjum oraz panowie Grzegorz Krzysiak i Kamil Kwoka, którym
serdecznie dziękujemy za pomoc w organizacji przedsięwzięcia,
nadzorowanie przebiegu zawodów oraz sędziowanie.

Olimpiada sportowa przebiegała w radosnej atmosferze wspólnej
zabawy i zdrowej rywalizacji. Do zdobywania jak najlepszych wyników zachęcała smocza maskotka banku SKOK, dzięki której dobrze bawiły się wszystkie dzieci przebywające na boisku. Kibice nie
pozostawali bierni, głośno dopingując swoje drużyny okrzykami
bojowymi oraz przygotowanymi hasłami na transparentach.

Nagrody, puchary, medale i dyplomy uwieńczyły zakończenie
rozgrywek między-przedszkolnych. Puchary w ogólniej klasyfikacji zdobyli: I miejsce drużyna p. Barbary Sochy z Przedszkola
Samorządowego w Tenczynka, II miejsce drużyna p. Barbary
Dudek z Oddziału Przedszkolnego w Ostrężnicy, III miejsce drużyna p. Honoraty Janik z Przedszkola Samorządowego
w Krzeszowicach.

Bardzo dziękujemy za hojność naszym niezawodnym Darczyńcom z terenu Gminy Krzeszowice: prezesowi Kopalń Porfiru i Diabazu Sp. z o.o.
w Krzeszowicach, Kancelarii Doradztwa Podatkowego Andrzej F Bazarnik, bankowi SKOK Jaworzno, prezesowi Kopalni Wapienia „Czatkowice” Sp. z o.o., Agencji Reklamowej PIXEL-Art. oraz anonimowemu
Darczyńcy. Dzięki Państwa hojności wszystkie dzieci mogły cieszyć się
wspaniałymi nagrodami! Jeszcze raz GORĄCO DZIĘKUJEMY!
Jesteśmy także bardzo wdzięczni nauczycielom za przygotowanie zawodników do konkurencji, a placówkom za wzięcie udziału w olimpiadzie.
Jednocześnie serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do udziału
w kolejnej olimpiadzie! VII Gminna Sportowa Olimpiada dla Przedszkolaków już za rok!
vv Joanna Smółka
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PROFESJONALNY MAKIJAŻ PERMANENTNY – WARTO WIEDZIEĆ
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Makijaż permanentny jest doskonałym sposobem na trwałą i wszechstronną poprawę urody, ukrycie jej niedostatków
i podkreślenie tego, co w twarzy najpiękniejsze. Makijaż permanentny wykonany profesjonalnie wygląda bardzo
naturalnie. Jego zadaniem jest podkreślenie urody z jednoczesnym skorygowaniem drobnych mankamentów. Mimo,
że o makijażu trwałym wiemy już prawie wszystko, warto odpowiedzieć raz jeszcze na często zadawane pytania.

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

MAKIJAŻ
PERMANENTNY
KRZESZOWICE

www.gabinetelf.pl

• Czy makijaż permanentny jest bolesny?
• Nie jest tak bolesny, jak większość z nas się obawia. Mamy do dyspozycji wiele preparatów znieczulających, które potrafią zniwelować
dyskomfort w trakcie zabiegu.
• Na czym polega makijaż permanentny, czy jest podobny do tatuażu?
• Niezupełnie. Tatuaż polega na wprowadzeniu barwników aż do skóry
właściwej, w przypadku makijażu trwałego tylko w naskórek. Dlatego
tatuaż utrzymuje się przez całe życie, natomiast makijaż permanentny
z czasem blaknie i wymaga powtórzenia.
• Po jakim czasie makijaż trzeba powtórzyć?
• Makijaż permanentny można powtórzyć, gdy utracił swój intensywny
kolor, zwykle dzieje się to po kilku latach, ok. pięciu. W przypadku
najnowszej techniki mikrobladingu brwi - po około dwóch latach.
Trwałość jest uzależniona od techniki i głębokości wprowadzania
pigmentu, od jakości skóry, naturalnego procesu złuszczania się
naskórka, od działania czynników środowiskowych jak również metody
nakładania makijażu.
• Co można umalować permanentnie?
• Makijaż trwały wykonuje się na ustach, brwiach i oczach. W przypadku
ust poprawia się ich kształt, często trzeba zredukować asymetrię,
powiększa się i nadaje im zdrowszy kolor. Brwiom nadaje się ładniejszą
linię, domalowuje brakujące włoski. Oczy uzyskują wyrazistość
spojrzenia poprzez domalowanie kresek górnych i dolnych. Pozwala
to na optyczne zagęszczenie rzęs.
• Jakie są przeciwwskazania?
• Główne przeciwwskazania do wykonania zabiegu to infekcja, cukrzyca,
łuszczyca, ciąża oraz przyjmowanie leków sterydowych. Podczas
wstępnej rozmowy i wypełniania szczegółowej karty klienta, linergistka decyduje o możliwości wykonania zabiegu.
• Jak się przygotować do zabiegu?
• Zalecenia przed zabiegowe są oczywiście zależne od tego, na jakiej
części twarzy ma zostać wykonany makijaż. Przed makijażem permanentnym brwi, miesiąc przed zabiegiem nie należy brwi poddawać
regulacji, 24 godziny przed zabiegiem wykonujemy delikatny peeling
złuszczający naskórek, a na nadmiernie przesuszoną skórę nakładamy
maskę nawilżającą. Przed makijażem permanentnym oczu, przy
skłonnościach do opuchnięć i przy wrażliwych powiekach przed
zabiegiem warto zastosować homeopatyczne kapsułki z arniki. Przed
makijażem permanentnym ust w ramach profilaktyki opryszczki 3
dni przed zabiegiem należy przyjmować dwa razy na dobę preparat

antywirusowy. I bardzo ważne: 24 godziny przed zabiegiem nie należy
przyjmować aspiryny, pić alkoholu, opalać się.
• Jak wygląda się bezpośrednio po wyjściu z gabinetu?
• Zaraz po zabiegu makijaż
wydaje się być mocniejszy
i przerysowany. Pojawia
się lekka opuchlizna, która
szybko znika. Wszystko
zależy od sprzętu jakim
wykonany jest zabieg,
czyli jak głęboko wprowadzony został barwnik.
Przy głębszej penetracji
podrażnienia są większe i
powstaje strupek. Barwnik
znika, czyli się wyłuszcza
do 60% po pierwszym
zabiegu. Z kresek schodzi
niemal niezauważalnie,
natomiast z brwi, w postaci
małych strupków, do dwóch
tygodni.
Należy wiedzieć, że makijaż
permanentny nie jest makijażem wieczorowym. Ma on
głównie podkreślić świeżość
i naturalność twarzy. Cała
trudność polega na tym, aby
wyglądać lepiej, a jednocześnie tak, aby nikt nie poznał,
że jesteśmy pomalowane.
Makijaż permanentny to
makijaż trwały i bezpieczny,
wykonany profesjonalnie, będzie dla każdej Pani powodem do dumy
i radości.

BLISKO 40 TYS. ZŁ DLA SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH KOBIET
NOWE WYPOSAŻENIE KUCHNI I ŚWIETLIC

14 czerwca odbyło się uroczyste przekazanie w pełni wyremontowanych kuchni i świetlic w Schronisku dla Bezdomnych Kobiet przy ul. Sołtysowskiej w Krakowie.
Dzięki zaangażowaniu IKEA Kraków w pomieszczeniach placówki pojawiły się nowe, funkcjonalne meble oraz kolorowe wyposażenie o wartości blisko 40 tys. zł.
W uroczystości wzięli udział m.in. p. Andrzej Kulig, Zastępca
Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej, Kultury
i Promocji Miasta, p. Witold Kramarz, Dyrektor Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej, p. Iwona Berlińska, Dyrektor
Schroniska, Natalia Leszczyńska, przedstawiciel IKEA Kraków oraz mieszkanki ośrodka.
Remont i pełne umeblowanie w postaci szafek, płyt gazowych,
piekarników, lodówek, zlewów, koszy, lamp, stołów, krzeseł,
sof, oświetlenia i wielu innych produktów, a także kolorowych
dodatków, w które wyposażone zostały trzy kuchnie i dwie
świetlice, to owoc współpracy IKEA Kraków z Miejskim
Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

– Cieszymy się, że mogliśmy pomoc kolejnemu ośrodkowi, remontując i meblując w sumie pięć sal - trzy kuchnie i dwie świetlice. Pomieszczenia, wyposażone w nowe meble i sprzęt AGD,
nie tylko stały się maksymalnie użyteczne i błyszczą nowością,
ale dzięki poduszkom, zasłonom i innym drobiazgom – zyskały prawdziwie domowy klimat, tak potrzebny w tym miejscu.
Mam nadzieję, że osoby korzystające z kuchni czy świetlic będą
mogły cieszyć się ich metamorfozą – mówi Natalia Leszczyńska, Koordynator ds. Zrównoważonego Rozwoju IKEA Kraków. I dodaje: - IKEA Kraków nie tylko sfinansowała zmianę
pomieszczeń, ale – co ważniejsze – w działania zaangażowało
się kilkunastu pracowników – od dekoratorów, po osoby, które
przez kilka dni, już na miejscu, wspólnie skręcały i montowały
meble. To także taki nasz „ludzki” wkład w zmianę tego miejsca.
Schronisko przy ul. Sołtysowskiej prowadzone jest od 2002
roku przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej na zlecenie
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie z przeznaczeniem dla kobiet, w tym dla matek z dziećmi powyżej 7.
roku życia. Placówka dysponuje 53 miejscami.

Zgodnie z założeniem schronienie w placówce otrzymują kobiety, które są bezdomne, nie mają wsparcia w rodzinie, pochodzą z rodzin dysfunkcyjnych, pozostają w konflikcie z rodziną
i/lub partnerem życiowym. Podejmowane są działania w kierunku wyjścia z bezdomności, rozwiązywania życiowych problemów, poszukiwania pracy, wynajęcia pokoju lub mieszkania
na wolnym rynku, poprawy relacji z rodziną, kształtowania

właściwych postaw matek wobec dzieci. Kobiety, przebywające
w ośrodku, mają zapewnioną opiekę psychologiczną (terapia
indywidualna, rozmowy wspierające, konsultacje, opiniowanie, kontakty z rodziną, współpraca z instytucjami), pedagogiczną (rozmowy indywidualne z matkami i dziećmi, zajęcia
wychowawczo - terapeutyczne), socjalną (wywiady, konsultacje, poradnictwo, kontakty z rodziną) i prawną (konsultacje,
poradnictwo).
Pomoc w wychodzeniu z bezdomności poprzedzona jest szczegółową diagnozą przyczyn i skutków bezdomności, a także
określeniem możliwości i mocnych stron każdej osoby. Pracownicy biorą pod uwagę indywidualne potrzeby i problemy
mieszkanek.

Dyrektor ośrodka, Iwona Berlińska podkreśla: - Jeszcze kilkanaście dni temu nasze świetlice i kuchnie były wysłużone
i skromnie wyposażone, a dziś - kolorowe, nowoczesne i funkcjonalne. Dzięki firmie IKEA Kraków nasze pomieszczenia
zmieniły się nie do poznania. Zniszczone meble zastąpione
zostały przez nowe stoliki, krzesła, szafki, regały, kanapy, lampy oraz sprzęt AGD. To ogromna pomoc jaką nasza placówka
otrzymała od firmy IKEA Kraków. Dzięki tej hojności dzieci
i dorośli mogą korzystać z kolorowych i bogato wyposażonych
pomieszczeń. Schronisko w świadomości wielu osób, również
bezdomnych, kojarzone jest z miejscem ponurym, gdzie nie
przywiązuje się uwagi do wystroju pomieszczeń. Nasza placówka od zawsze starała się łamać te stereotypy, jednak środki,
jakimi dysponujemy, nie zawsze są wystarczające. Naprzeciw
naszym potrzebom wyszła IKEA Kraków stwarzając dla naszych mieszkańców prawdziwie domowe i ciepłe wnętrza.
Pracownicy starają się włączyć mieszkanki w działalność
placówki, czyniąc je współodpowiedzialnymi za jej funkcjonowanie. W tym celu na terenie ośrodka działa samorząd
mieszkanek, czuwający nad przestrzeganiem regulaminu
i przestrzeganiem praw podopiecznych. Mieszkanki same dbają o porządek na terenie placówki i wokół niej przez codzienne dyżury. Byłe mieszkanki utrzymują kontakt z personelem
Ośrodka, który służy im radą, pomocą i wsparciem.

Działalność placówki finansowana jest ze środków Gminy
Miejskiej Kraków oraz Caritas Archidiecezji Krakowskiej.

Obecnie Schronisko zamieszkuje 50 osób, w tym 6 matek i 12
dzieci. Są to osoby w różnym wieku, z rożnymi problemami,
dla których pobyt w placówce daje szansę na poprawę swojej
sytuacji. W roku 2015 w placówce przebywało 97 osób w tym
19 dzieci, usamodzielniło się 26 osób.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z IKEA Kraków

Współpraca Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z IKEA
Kraków rozpoczęła się w 2011 roku, kiedy IKEA Kraków odpowiedziała na apel o pomoc dla rodziny poszkodowanej w pożarze – rodzina otrzymała wyposażenie domu – od mebli po
sztućce. W tym samym roku w dwóch całodobowych placówkach dla dzieci urządzone i wyposażone zostały nowe kuchnie, dostosowane do potrzeb małych mieszkańców. Z okazji
Dnia Rodzicielstwa Zastępczego IKEA Kraków przekazała
dla zawodowych rodzin zastępczych i placówek socjalizacyjnych bony upominkowe na zakupy w swoim sklepie. Następnie, w 2012 roku, IKEA Kraków w ramach akcji „Mieszkanie
Marzeń” urządziła kuchnię i przekazała pełne wyposażenie dla
placówki rodzinnej. Część wyposażenia mieszkania marzeń
otrzymała też interwencyjna placówka dla dziewcząt. Miejsca te otrzymały nowy sprzęt potrzebny w kuchni i łazience
– pralkę, lodówkę, kuchenkę gazową i zmywarkę. W okresie
Bożego Narodzenia w 2012 r. IKEA Kraków zorganizowała również zbiórkę pluszaków dla dzieci przebywającym pod
opieką zawodowych rodzin zastępczych. W sierpniu 2012 r.
dla jednej z grup Domu Dziecka nr 1, IKEA Kraków pomogła
wyposażyć pomieszczenia przy ul. Św. Gertrudy. W następnym roku (2013 r.), w przekazanym przez Gminę mieszkaniu,
uruchamiano grupę usamodzielnienia dla młodzieży, w której
na prośbę Ośrodka IKEA Kraków urządziła nową kuchnię.
Dzięki temu dzieci mogły szybko wprowadzić się do nowego,
pięknie umeblowanego mieszkania. Od 2014 IKEA Kraków
wspiera zmiany w świetlicach środowiskowych. We wrześniu
2014 r. pełne wyposażenie w postaci półek, stołów, krzeseł,
kanap, a także dywanów, zasłon, lampek i zabawek edukacyjnych otrzymały 3 krakowskie Świetlice: Świetlica środowiskowa „DOM” przy ul. Skarbińskiego, „Mała przystań” przy
ul. Brzozowej i „Oratorium” przy ul. Różanej. Do końca roku
urządzone zostały kolejne 3 świetlice.

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. W międzynarodowym konkursie IKEA Store
Award 2014, IKEA Kraków uznana została za jeden z 5 najlepszych sklepów IKEA na świecie. Ocenie poddawane były m.in. takie czynniki, jak: standardy pracy, niska rotacja pracowników, współpraca z lokalnymi dostawcami
czy zadowolenie klientów. IKEA Kraków oferuje ponad 9 tys. produktów zlokalizowanych w 64 inspirujących wnętrzach. 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).
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TENCZYN BĘDZIE OTWARTY
DLA ZWIEDZAJĄCYCH OD 23 LIPCA

Z przyjemnością informujemy że od 23 lipca br. ruiny zamku Tenczyn w Rudnie
będą udostępnione dla zwiedzających. Turyści będą mogli oglądać zabytek
w soboty, niedziele i święta w godzinach od 10.00 do 18.00. Oprowadzaniem
zwiedzających zajmą się członkowie stowarzyszenia Ratuj Tenczyn.

ODNOWIONO HISTORYCZNY NAPIS NA SKALE KMITY
Zakończyła się renowacja historycznego napisu wyrytego na skale Kmity na
pamiątkę śmierci rycerza Kmity, który według legendy pochodzącej z początku
XVI w. nieszczęśliwie zakochał się w pięknej Olimpii Bonerównie, córce ówczesnego właściciela Balic. Nie mogąc ożenić się z nią, rzucił się z rozpaczy wraz
z koniem z tej skały, ponosząc śmierć na miejscu.
Stary napis wymagał wielu
zabiegów, aby go odtworzyć.
Po konsultacjach z Zespołem
Parków Krajobrazowych oraz
Zarządem Dróg przystąpiono
do prac renowacyjnych. Najpierw metodami chemicznymi

i mechanicznymi oczyszczono fragment skały z napisem,
a następnie przystąpiono do
zabiegów
konserwatorskich
mających na celu odtworzenie
i nadanie tekstowi wyrazistości, gdyż skała uległa znacznej

erozji. Efekt prac przedstawiamy Państwu na zdjęciach
poniżej. Gmina na to zadanie
przeznaczyła 14000 zł.
vv tekst. W. Wojtaszek

Wstęp na zamek będzie płatny,
ceny biletów to 5 PLN i 2 PLN
(ulgowy).
W związku z trwającymi nadal
na Tenczynie pracami budowlanymi do dyspozycji turystów
pozostaną wydzielone te części warowni które gwarantują bezpieczeństwo w czasie
zwiedzania. Miłośnicy historii
będą mogli przespacerować się
trasą turystyczną obejmującą
korytarz obronny, Bramę Nawojową i dziedziniec zamku
górnego. Niewątpliwą atrakcją
będzie wejście na taras widokowy znajdujący się na najwyższej
kondygnacji Wieży Nawojowej.
Gmina Krzeszowice udostępniła stowarzyszeniu Ratuj Tenczyn pomieszczenie w którym
urządziliśmy salę wystawową.
Korzystając ze zgromadzonych
w niej eksponatów przybliżymy
zwiedzającym barwną historię
zamku. Będzie też można nabyć pamiątki i wydawnictwa
związane z Tenczynem.
W tym roku warownia pozostanie otwarta dla turystów do
końca października. Przebieg
trasy zwiedzania przedstawia
załączony plan.

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

JERZMANOWICE 128B, Tel. 513 410 697
DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ Z USŁUG
SERWISU SKUTERÓW W JERZMANOWICACH:
• działamy w branży motoryzacyjnej nieprzerwanie od 1985 r.
• zdobyliśmy niezbędne doświadczenie pracując na rzecz serwisów
skuterów i motocykli m.in. w Krakowie, Olkuszu, Wolbromiu i Krzeszowicach
• jako jedyny serwis w okolicy serwisujemy wszystkie chińskie, tajwańskie
i koreańskie marki skuterów z silnikami 2T i 4T do 125cm³ pojemności
chłodzonym powietrzem
• dysponujemy kilkoma podnośnikami, co umożliwia naprawę kilku skuterów
jednocześnie, skracając czas naprawy
• w sezonie od kwietnia do października pracujemy od poniedziałku
do soboty od 6.00 do 23.00
• wykonujemy przeglądy gwarancyjne, pogwarancyjne, sezonowe
i remonty kapitalne silników skuterów 2T i 4T
• zajmujemy się wszelkimi przeróbkami i tuningiem silników 2T i 4T
• skutery wykorzystywane do dojazdu do pracy naprawiamy ekspresowo
poza kolejnością, oferując jednocześnie skuter zastępczy na czas naprawy
• oferujemy transport skutera do serwisu w cenie kosztów paliwa
• lakierujemy motocykle i skutery zapewniając wysoką jakość i rozsądną cenę
• w procesie naprawy oprócz części nowych, oferujemy bogaty zestaw
części używanych idealnej jakości w korzystnych cenach
• w wolnych chwilach wykonujemy renowacje pojazdów zabytkowych marki
WSK 125, WSK 175, ROMET, OGAR 200, 205, KADET
oraz motorynek STELLA i PONY
• dysponujemy częściami używanymi do wszystkich polskich motocykli
i motorowerów z PRL
• w przyszłym roku rusza budowa drugiego serwisu naszej ﬁrmy
ukierunkowanego na serwis chińskich motocykli klasy 125cm³;
w planach również serwis sprzętu ogrodniczego.
Zapraszamy do serwisu wszystkich fanów chińskich skuterów.
Więcej o Firmie:
Google LM. SKUTERY Przemysław Mrozowski MAŁOPOLSKA
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„Z BAŚNIĄ I LEGENDĄ WĘDRÓWKI PO ZIEMI KRZESZOWICKIEJ” - KONTYNUACJA

Od października 2013 roku rozpoczęliśmy cykl spotkań pod hasłem „Z baśnią i legendą wędrówki po Ziemi Krzeszowickiej”. W roku szkolnym 2015/2016 cykl był kontynuowany. Kraina baśni i legend zawsze stanowiła zagadkę. Każdy z nas jako dziecko chętnie słuchał opowieści
o wróżkach, smokach, czarach i dziwach, jednocześnie marząc o staniu się częścią tych fascynujących opowieści.
Tenczyńska Biblioteka Publiczna ponownie otworzyła przed swoimi młodymi czytelnikami drzwi do tego tajemniczego, niezwykłego świata, zabierając uczniów dwóch klas trzecich z Zespołu Szkół
w Tenczynku wraz z wychowawczyniami Agatą Czopor i Barbarą
Świerczek w literacką wędrówkę po naszej małej ojczyźnie. Podróż
ta była niepowtarzalna, gdyż dzieci mogły odwiedzić miejscowości
naszej gminy w towarzystwie Dorotki i Ludmiły z zamku „Tęczyn”,
Krzesza, pustelnika Felixa, Elwiry i Filipa, Azara i Halszki, czarownic z Łysej Góry, a nawet czerneńskiego diabła Czerńca.
W trakcie tych niezwykłych podróży, oprócz wykształcenia nawyku czytania i obcowania z książką, chcieliśmy uświadomić najmłodszym, że baśnie i legendy stanowią część naszej kultury, staraliśmy się rozbudzić w dzieciach zainteresowanie historią i rozwinąć
poczucie tożsamości regionalnej i narodowej. Poprzez spotkania
uczniowie mieli okazję do poznania miejscowości Gminy Krzeszowice, zapoznania się z postaciami z nią związanymi oraz najważniejszymi miejscami, zabytkami i ciekawostkami.
Ostatnie cykliczne spotkanie odbyło się 6 czerwca 2016 r. Wspólnie z uczniami i wychowawczyniami odbyliśmy podsumowującą wycieczkę po naszej gminie. Podobnie jak w latach ubiegłych,
dzieci ilustrowały każdą wędrówkę - powstał zbiór kolorowych
i ciekawych rysunków. Nowością tegorocznego cyklu są legendy
i opowieści napisane przez uczniów (zbiorowo lub indywidualnie) po każdym spotkaniu. Ujawniło się wiele literackich talentów.
Dzieci pochwaliły się swoją twórczością na spotkaniu zorganizowanym przez naszą bibliotekę 20 czerwca 2016 r. Zaproszeni goście:
pan burmistrz Wacław Gregorczyk, szefowa promocji gminy Janina
Walkowicz, pani dyrektor tenczyńskiego Zespołu Szkół Ewa Cudzik-Tekielak, red. naczelna „Gwarka Małopolskiego” Sylwia Mossakowska, zaprzyjaźnione z nami panie: Maria Ostrowska i Mariola Kulka - poznali krótką historię trzyletniego cyklu. Uczniowie
zaprezentowali napisane przez siebie legendy, które, w niedalekiej
przyszłości, staną się częścią składową wznowienia pozycji „Ziemia
Krzeszowicka w legendach i opowieściach”. Pozycja niedostępna na
rynku od wielu lat, niezbędna i wręcz sztandarowa dla naszego cyklu. Dekoracją spotkania były rysunki wykonane przez uczniów po

każdej wędrówce. Mogą być świetnym materiałem na ilustracje do
wspomnianej książki. Na zakończenie były wielkie brawa, podziękowania, kwiaty, słodycze...
Cieszy nas, że cykl „ Z baśnią i legendą wędrówki po Ziemi Krzeszowickiej” jest dla dzieci wspaniałą okazją do poznania własnego regionu, swoich korzeni, historii własnej miejscowości, legend,
opowieści i podań związanych z całą Ziemią Krzeszowicką. Tym

sposobem mogą poczuć się członkami społeczności, w której żyją.
Z uwagi na duże wartości poznawcze i wychowawcze cykl będzie
kontynuowany w przyszłym roku szkolnym
vv Danuta Nowak
Biblioteka Publiczna w Tenczynku

W tym numerze przedstawiamy piękną legendę o willi „Eliza”, w kolejnych numerach „Gwarka” - legendy następne. Serdecznie zapraszamy do lektury nie tylko najmłodszych Czytelników...

LEGENDA O WILLI „ELIZA”
Biegli szybko, podrywając z ziemi złote, jesienne liście. Kto pierwszy — nie miało żadnego znaczenia. Pędzili ku nowej, ciekawej historii, ku odkryciu, którego dokonali wczoraj. Wielkie Drewniane
Wrota poruszały wyobraźnię, kusiły…
— To tutaj ! — Dawid dotknął dłonią muru starego, opuszczonego
domu.
— Tak… — potwierdziła Weronika, która znała to miejsce z opowiadań brata.
— E-L-I-Z-A — Wiktoria z trudem odczytała napis na fasadzie gęsto pokrytej czerwonym bluszczem.
— Fajne imię — zgodzili się chłopcy, zerkając dyskretnie w stronę
dziewczynek. Na szczęście nic nie wskazywało na to, by poczuły
się obrażone.
Gdy dzieci przechodziły obok bramy, usłyszały za nią jakiś ruch,
jakby szybkie kroki. Kuba, który zawsze był najbardziej ruchliwy
ze wszystkich, odruchowo pchnął furtkę. Brama, zazwyczaj zamknięta na głucho, otworzyła się ze skrzypem. Dzieci stanęły ja
wryte. Na wąskim podwórzu przed domem, gdzie zazwyczaj nie
było nikogo, oprócz niekiedy bezpańskich kotów, tym razem bawiły
się trzy dziewczynki. Ubrane były dość dziwnie, jak na starych fotografiach: grube białe bawełniane pończochy, staromodne sukienki z niezliczonymi falbankami i kokardami… dwie młodsze miały
również kokardki we włosach. Najstarsza, mniej więcej trzynastoletnia, trzymała w ręku kółko z obręczy; średnia miała rodzaj gładko wystruganego kija. Najmłodsza, nieco dalej w głębi podwórza,
siedziała na huśtawce. Dzieci, onieśmielone, patrzyły przez chwilę
w milczeniu. Było w tym wszystkim coś niepokojącego i jednocześnie smutnego: blada cera dziewczynek, ich spokojne, jakby nieobecne spojrzenie, zamyślony, niemal senny wyraz twarzy, zupełnie nie licujący z zabawą…

Po czym równie wolno odwróciła się do siostry, która przez cały ten
czas stała nieruchomo ze swoim kijem i rzuciła w jej stronę swoje kółko. Przeleciało ono tuż przed nosem Kuby, który odruchowo
spróbował je złapać. Wyciągnął rękę, chwycił i… nic nie poczuł.
Kółko potoczyło się dalej w kierunku młodszej dziewczynki. Ona
również nie zdołała go schwycić, gdyż w tym samym momencie zapatrzyła się na dzieci. W jej oczach nagle pojawiło się zdumienie,
a nawet przerażenie, jakby zobaczyła zjawy.
— Widziałaś?… — zwróciła się do siostry.
— Nie zwracaj uwagi… nie myśl o tym. Grajmy.

Gdy tylko Jasiek wpadł zdyszany do domu, ojciec od razu zauważył,
że coś go niepokoi. Chłopiec początkowo nie chciał nic mówić o tym
gdzie był z całą klasą, ale w końcu opowiedział mu o dziwnym spotkaniu. Potem zapytał:
— Tato, a kto tam mieszka, w tej willi „Eliza”?
Ojciec, pasjonujący się historią Tenczynka i jego mieszkańców, doskonale wiedział o rodzinie Pareńskich i o ich roli w życiu kulturalnym Krakowa okresu Młodej Polski. Opowiadanie Jasia zadziwiło
go nie na żarty.

Dziewczynka, ciągle oglądając się na intruzów, niepewnie podeszła
do kółka, które zatrzymało się przy ogrodzeniu. Wzięła je do ręki
i najwidoczniej zamierzała rzucić je w kierunku siostry, gdy nagle
wszystkie trzy spojrzały w stronę domu, jak gdyby ktoś stamtąd je
zawołał.

— Teraz tam nikt nie mieszka, dom od dawna stoi pusty i niszczeje.
Ale kiedyś… Powiadasz, trzy dziewczynki? To dziwne… Bardzo
dziwne. To był letni dom słynnego krakowskiego doktora Stanisława Pareńskiego. Mieszkał tam z żoną i mieli właśnie trzy córki,
Marysię, Zosię i Elizę. Ale to było przecież bardzo dawno, one były
dziećmi jeszcze w dziewiętnastym wieku!

— Już idziemy!

Ojciec zamilkł, pomyślał chwilę, a potem rzekł do Jasia:

Dzieci popatrzyły po sobie, zdumione. Dom stał milczący, zamarły,
zupełnie pusty. Komu odpowiadały dziewczynki? Dokąd chciały
iść? Dlaczego nie zwracały na nich uwagi, jakby starały się ich nie
widzieć?

— Postaraj się nie myśleć o tej całej historii i nikomu o niej nie
opowiadaj. I najlepiej niej zbliżaj się więcej do tego domu. Dziwne
to wszystko…

Tymczasem najmłodsza zeszła ze swojej huśtawki i przybliżyła się
do sióstr. Wszystkie trzy wolnym krokiem zbliżyły się do drzwi
i jedna za drugą, wolno, spokojnie… przeniknęły przez nie do wewnątrz.

Ojciec mógł sobie mówić co tylko chciał, a nazajutrz i tak cała klasa
zaraz po lekcjach pobiegła w kierunku starej willi. Było południe
i w biały dzień nikt nie odczuwał najmniejszego strachu. Zresztą
i spotkanie z poprzedniego wieczoru wydawało się dziś dzieciom
raczej dziwne, niż niepokojące. Ale już do samego ogrodzenia podeszły cichutko, niemal na palcach.

Dzieci zamarły w bezruchu, wydawało się, że nawet przestały oddychać. Dopiero po chwili Oliwier wyszeptał niepewnie:

Opuszczony dom był cichy i zupełnie pusty. Zamknięta na głucho
brama ani drgnęła. Tylko przez drucianą siatkę widać było, błyszczące, okryte świeżutką słomą, trzy chochoły, takie jakimi okręca
Igor pierwszy odzyskał pewność siebie, a może tylko tak udawał,
się na zimę pędy róż, żeby ochronić je przed mrozem.
żeby się popisać przed koleżankami:
— Skąd one się tu wzięły? Przecież wczoraj wieczorem nie było
— W co one grają? — spytała prawie szeptem Ola. — Jak to się — Nic nie było! — powiedział nienaturalnie głośno. — Ciemno się
tutaj żadnych róż!!!
nazywa… salsa? Nie, już wiem! Serso!…
robi i coś się nam przywidziało. Chodźmy lepiej stąd!
Tymczasem Janek otrząsnął się z wrażenia, jakie na nich wszystkich — Chodźmy!
wywarł ten dziwny widok i zwrócił się wprost do dwóch starszych — Ale wrócimy tu jutro, dobrze? — Sebastian nie dawał za wy- A wiosną przed starym domem trzy piękne różane krzewy wypuściły świeże liście, a potem i szkarłatne dorodne kwiaty. Dzieci nadały
nieznajomych dziewczynek:
graną. — Może uda nam się z nimi porozmawiać i pograć w to ich
im imiona: Marysia, Zosia i Eliza…
— Cześć! Co wy tu robicie? Mieszkacie w tym domu?
serso?
Wszystkie trzy zamarły w bezruchu, jakby przestraszone. Najstar- Bramę zamknęli po cichutku, starając się, żeby nawet nie skrzypvv Autorzy:
sza powoli obróciła się do dzieci i jakby z wahaniem, odparła ci- nęła. Początkowo starali się iść spokojnie, ale już po paru krokach
uczniowie klasy III a s.p. Zespołu Szkół w Tenczynku,
chutkim głosem:
zaczęli prawie biegnąć.
pod kierunkiem wychowawczyni Agaty Czopor
— Tak… mieszkamy… To przecież nasz dom…
— Co to było?… Widzieliście?
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UCZNIOWIE I NAUCZYCIELE Z USA W ZABIERZOWIE

W dniach od 18 czerwca do 28 czerwca 2016r. odbywa się kolejna, czwarta już edycja projektu
międzynarodowej wymiany uczniowskiej między Gimnazjum im. Jana Matejki w Zabierzowie oraz Liberty Middle School i Skyridge Middle School w Camas. Goście z USA w ramach
zwiedzania gminy odwiedzili Urząd Gminy Zabierzów, gdzie zostali powitani przez zastępcę
wójta Bartłomieja Stawarza.
Podczas oficjalnego powitania na
sali obrad, kierownik Wydziału
Rozwoju i Promocji Małgorzata
Tomczyk zaprosiła wszystkich
do obejrzenia filmów promocyjnych gminy Zabierzów w wersji
anglojęzycznej, co znacznie przybliżyło im charakterystykę miejsca, które mają okazję odwiedzać.
Dodatkowo uczniowie z partnerskiej gminy Camas oraz ich opiekunowie otrzymali pamiątkowe
gadżety gminne, po czym z zaciekawieniem zwiedzali nowy ratusz w Zabierzowie.

Współpraca między szkołami
jest jednym z wątków współpracy miasta Camas i gminy Zabierzów, która trwa od 2004 roku.
Przypomnijmy, że pierwsza wymiana uczniów miała miejsce
w 2010 r. w Zabierzowie. Ma
ona na celu zapoznanie młodzieży z kulturą Polski i Stanów
Zjednoczonych,
nawiązanie
przyjaźni i integrację młodzieży
z partnerskich gmin oraz w przypadku polskich uczniów doskonalenie sprawności posługiwania
się językiem angielskim. To także okazja do promocji Polski i
naszej gminy za granicą oraz zaangażowania rodziców w życie
szkoły i gminy.

vv Tekst i zdjęcia W. Wojtaszek

WARSZTATY WOLONTARIACKO-LIDERSKIE
I PIKNIK INTEGRACYJNY

W miniony czwartek w Giebułtowie odbyły się warsztaty
wolontariacko-liderskie dla
młodzieży. W spotkaniu wzięło
udział ponad 20 młodych ludzi,
głównie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Giebułtowie,
którzy mieli możliwość poznać
tajniki pracy wolontariackiej,
dobre praktyki, uczestniczyć
w szkoleniu z technik animacji
i nabyć wiele innych przydatnych umiejętności.
Zdobytą wiedzę młodzi wolontariusze mieli okazje wykorzystać już
kolejnego dnia, tj. piątek 10 czerwca,
w trakcie Pikniku Integracyjnego.

Piknik został zorganizowany przez
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wielkiej Wsi oraz Fundację Mój
Sen, a jego adresatami były dzieci,
również te niepełnosprawne. Atrakcji
było tego popołudnia bardzo wiele –
spektakl „Kot w butach” w wykonaniu
artystów z teatru Art-Re, baloniki,
malowanie twarzy, pokaz sztuk walki, bańki mydlane oraz gry i zabawy
prowadzone przez profesjonalnych
animatorów i naszych wolontariuszy.
Nie zabrakło też smakołyków – ciasteczek, cukierków, serwowane były
hot-dogi, a czekoladowa fontanna
z owocami robiła wśród milusińskich
prawdziwą furorę!
Szczególne podziękowania składamy
wolontariuszom, których pomoc była
naprawdę nieoceniona oraz firmie
ADOZ z Giebułtowa oraz właścicielowi sklepu Lewiatan w Modlnicy za
przekazane artykuły spożywcze.
Mamy nadzieję że Piknik sprawił
dzieciom wiele radości. Dziękujemy
wszystkim za udział i zaangażowanie.
vv www.wielka-wies.pl

GALERIA BRONOWICE
NA ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY

Już za niecały tydzień w Krakowie nastąpi wiele zmian – od kursowania komunikacji miejskiej, po wydzielenie specjalnych stref i wprowadzenie nowych
zasad funkcjonowania miasta. Czy – i jak - będą działały centra handlowe?
Gdzie krakowianie zrobią zakupy? – nie wszyscy przecież wyjadą na urlop.
- Zakładamy, że w czasie trwania Światowych Dni Młodzieży Galeria Bronowice będzie
funkcjonowała
normalnie,
czyli czynne będą wszystkie
sklepy, punkty usługowe, restauracje. Nie planujemy żadnych zmian w otwarciu, chyba
że otrzymamy inne wytyczne
od Miasta – mówi Aleksandra
Rzońca, Dyrektor obiektu.

specjalnych parkingów
pracowników.

dla

i chroniony tak, jak pozostałe
miejsca postojowe na terenie
- Zostaliśmy poproszeni przez całego centrum handlowego.
Miasto o udostępnienie par- Dyrekcja Galerii Bronowice
kingu na poziomie +2 (dach) jest także w stałym kontakcie
na 300 miejsc jako punktu ze służbami odpowiedzialnypozostawienia samochodów mi za bezpieczeństwo – Poosobowych dla tych, którzy licją, Strażą Pożarną, Raprywatnymi
samochodami townictwem Medycznym czy
przyjadą na ŚDM (200 miejsc) Centrum Zarządzania Kryoraz floty Archidiecezji Kra- zysowego. Dodatkowo przyPoszczególni najemcy otrzy- kowskiej. Idea jest taka, że gotowane zostaną specjalne
mali dokładną informację, uczestnicy ŚDM zaparkują komunikaty, emitowane przez
dotyczącą stref dostaw, uzy- u nas i przesiądą się na ko- wewnętrzny radiowęzeł, inskania wjazdówek dla osób munikację miejską – dodaje formujące klientów o niepozostawianiu toreb i bagaży bez
pracujących w lokalach, go- Aleksandra Rzońca.
dzin dostaw i przyjmowania Parking oczywiście będzie opieki.
kurierów, a także wyznaczenia bezpłatny,
monitorowany

KĄCIK KULINARNY

ORZEŹWIAJĄCA WODA SMAKOWA
Ile pijecie wody dziennie ? Ja staram się pić powyżej 2 litrów wody i jak smak wody lubię, tak czasem mam ochotę na coś, co ma więcej smaku. Wtedy pomagają mi zioła,
które rosną w moim ogródku, takie jak mięta czekoladowa, rozmaryn czy ostatnio lawenda.

Do tych ziół dodaję owoce, te, które mam pod ręką. Ostatnio były to truskawki, teraz są to maliny i porzeczki oraz
oczywiście cytryny, limonki (ale o tych muszę pamiętać
będąc w sklepie ;)
Kolejne odkrycie, którego dokonałam, to mieszanka soku
z cytryny, szpileczek rozmarynu i ogórka obranego i pokrojonego w plasterki :) Mniam! Szczerze polecam :)

SERNIK NA ZIMNO Z PORZECZKAMI – NAJPROSTSZY!
Uwielbiam serniki, ale te pieczone, częściej opadają niż rosną w moim obecnym piekarniku...
Tak więc nie pozostaje mi nic innego, niż robienie serników na zimno. Pomysł na to, żeby zrobić
taki sernik przyszedł mi, gdy stałam w sklepie w kolejce i zobaczyłam na półce galaretkę truskawkową. Sernik robi się banalnie prosto. Każde dziecko go zrobi :)
zmniejszamy ilość
Sernik na zimno
wody do 250 ml.
z porzeczkami
• 2 opakowania
herbatników (200 gram)
• 60 gram masła
• 1 jogurt grecki 500 ml
• 1 opakowanie serka
mascarpone 250 gram
• 45 dkg sera Mój Ulubiony
• 1 galaretka truskawkowa +
250 ml wody
• szklanka porzeczek
czerwonych

Okrągłą formę na ciasto wykładamy papierem do pieczenia.

Herbatniki rozdrabniamy i mieszamy z roztopionym masłem,
tak otrzymaną kruszonką wykładamy spód tortownicy.

Galaretkę przygotowujemy wg
przepisu na opakowaniu. Uwaga!

Odstawiamy do lekkiego schłodzenia.

Do misy miksera
przekładamy sery
oraz jogurt grecki,
dokładnie mieszamy, a wręcz lekko
ubijamy, tak aby
całość się porządnie
połączyła, dodajemy
galaretkę i znowu
mieszamy
(uwaga, może chlapać:)
Wyłączamy mikser
i do misy dodajemy 75% naszych
porzeczek. Masę przelewamy
do formy na nasz przygotowany
wcześniej spód i z góry delikatnie
vv Ulla Pałka

rozsypujemy po masie porzeczki.

Wstawiamy do lodówki do stężenia. U mnie sernik stał w lodówce około 2 godzin.

Te i więcej przepisów na stronie: www.kuchnianawzgorzu.pl
oraz na profilu na facebooku: www.facebook.com/kuchnianawzgorzu
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PIĘKNE STOPY LATEM !!!
Często zapominamy o stopach, a przecież to one wykonują codziennie bardzo ciężką pracę, przenosząc nasze ciało.
Czasami przypominamy sobie o nich dopiero wtedy, kiedy
zaczynają boleć. Tymczasem stopy również wymagają
odpowiedniej, regularnej pielęgnacji, by zachowały
estetyczny wygląd i pięknie prezentowały się w sandałkach.
ORIFLAME może pochwalić się dużą ilością produktów do
pielęgnacji stóp.
Na początek proponuję kąpiel w relaksującym płynie. Gdy
już zmiękczymy skórę stóp, użyjmy pumeksu lub tarki,
aby usunąć obumarły naskórek. Na koniec wybierzmy
nawilżający krem. Jeżeli stopy są bardzo suche, możemy
zrobić maseczkę i na noc założyć nawilżające skarpety. Nie
zapomnijmy też o pedicure.
ORIFLAME posiada też kremy antyperspiracyjne, odświeżające, talki do stóp i przeróżne
dezodoranty. Polecam cały zestaw z miętą i kiwi - idealny na lato.
ZAPRASZAM DO KORZYSTANIA Z BEZPŁATNYCH PORAD W NASZYCH BIURACH!!!

Biuro Niezależnego Konsultanta w Krzeszowicach
ul. Legionów Polskich 1 (budynek TP), I piętro
• poniedziałek, sobota 10.00 - 13.00 •
• Wtorek i czwartek 12.00 - 18.00 • Piątek 15.00- 17.00 •
(odbiór kosmetyków zamówionych z odbiorem do BR w OLKUSZ-2)

Biuro Regionalne Oriflame w Olkuszu ul. Biema 5b
Poniedziałek 15.00 – 18.00 • Środa 12.00- 18.00 (dostawa kosmetyków)
• Piątek 12.00 – 18.00

Kontakt: Małgorzata Poznańska tel. 696-052-702
Możesz zarejestrować się na stronie www.twoje-ori.olkusz.pl
i mieć dostęp do dodatkowych promocji oraz zakupów bez marży.
Będziesz mieć też możliwość dodatkowych zarobków.

ZAPRASZAMY DO
GABINETU DIETETYCZNEGO
Zrób krok już dziś i umów się na konsultacje!
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.

Zadzwoń i umów się na wizytę!!!
tel. 733-030-663
„PerfectSlim” Doradztwo Dietetyczne
Krzeszowice, ul. Legionów Polskich 1, (Pasaż TP – I Piętro),
tel. 733-030-663 • www.perfectslim.net.pl

STOMATOLOGIA
GIEBUŁTÓW
Pełen zakres usług

OKULARY PRZECIWSŁONECZNE

Wszystkie okulary przeciwsłoneczne sprzedawane w naszych salonach posiadają certyfikowane soczewki z filtrami UV w 100% blokujące promieniowanie
UVA i UVB, a zdecydowana większość również soczewki polaryzacyjne.
Co daje polaryzacja?

Skorzystaj z oferty promocyjnej.

• Jadąc samochodem wygasza odbicie
deski rozdzielczej w przedniej szybie

Na hasło: BEZ ODBLASKÓW
atrakcyjny Rabat.

• Redukuje efekt falowania rozpalonej
jezdni

Nie zapominajmy, że dzieci są bardziej
wrażliwe na szkodliwy wpływ promieniowania ultrafioletowego, dlatego tak ważne
jest zapewnienie im właściwej ochrony.

• Zmniejsza odbicie światła słonecznego od mokrej jezdni

Pamiętamy również o osobach posiadających wadę wzroku (chodzących na co
Okulary z soczewkami Z POLARYZACJĄ
dzień w okularach korekcyjnych) specjalczęsto nabywają kierowcy, wędkarze lunie dla nich wstawiamy soczewki barwiodzie lubiący aktywnie spędzać wolny czas.
ne z filtrami oraz polaryzacją do prawie
Dostępne również z twoją wadą wzroku.
każdej oprawy czy korekcyjnej czy do
okulara przeciwsłonecznego.
Przyjdź, Zobacz, KUP!
• Nad wodą niweluje migot światła na fali

Obraz widziany
bez okularów polaryzacyjnych.

Zobacz obraz widziany przez nasze
okulary polaryzacyjne.

• 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
(

Okulary polaryzacyjne = Obraz wyraźny, nasycony i bez odblasków.

www.stomatologia.ubf.pl
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BURZOWE BHP - JAK URATOWAĆ ŻYCIE OFIAROM UDERZENIA PIORUNEM
Gwałtowne burze to częste zjawisko w lecie. I choć prawdopodobieństwo zostania trafionym piorunem wynosi 1:3000, to
nie powinniśmy bagatelizować tego zagrożenia. Dlatego warto wiedzieć, jak ustrzec się negatywnych skutków wyładowań
atmosferycznych, jak nie dać się ustrzelić piorunowi i czego nie wolno wtedy robić.
O burzach słów kilka...
Specjaliści od pogody wykazują, iż średnio na Ziemi jednocześnie występuje ok. 4000 burz, a dzięki prowadzonym
obserwacjom satelitarnym ustalono, że w każdej sekundzie
dochodzi do 44 wyładowań elektrostatycznych. Daję to ok.
1 400 000 000 błyskawic rocznie, z których 1/3 dociera do
powierzchni Ziemi. W ich wyniku codziennie na świecie dochodzi do kilkudziesięciu wypadków. W samej Polsce w ciągu
ostatnich miesięcy doszło do nieszczęśliwych incydentów na
skutek gwałtownych wyładowań atmosferycznych w Małopolsce i na Śląsku.
Kiedy piorun trafi
Jedną z przyczyn zgonów wśród ofiar przepływu prądu piorunowego przez ciało człowieka jest wystąpienia fibrylacji komór sercowych. Stan taki powoduje, że objętość komór serca
nie zmienia się, a tym samym nie spełnia ono swojej podstawowej funkcji, jaką jest rozprowadzanie utlenionej krwi do
mózgu, prowadząc do zatrzymania krążenia krwi i odcięciu
dopływu tlenu. Ofiara zazwyczaj nie pamięta samego zdarzenia i stale traci przytomność, a czasami nawet wzrok i słuch.
Pierwsza pomoc
Najważniejsze to szybko wezwać na miejsce zdarzenia pogotowie ratunkowe. Następnie przechodzimy do udzielenia
pierwszej pomocy poszkodowanemu – pamiętajmy, że w przeciwieństwie do osób porażonych prądem z sieci, ofiary wyładowań atmosferycznych możemy dotykać bez obaw o nasze
zdrowie! Jeśli jest to możliwe, staramy się przenieść go w bardziej bezpieczne miejsce, gdyż wbrew popularnemu powiedzeniu, zdarza się, że piorun podczas jednej burzy uderza w to
samo miejsce kilka razy. Następnie sprawdzamy oddech. Jeżeli
poszkodowany oddycha samodzielnie to układamy jego ciało
w bezpiecznej pozycji i go monitorujemy, aż do przybycia ekipy
ratunkowej. Jeżeli porażona osoba nie oddycha, natychmiast
przechodzimy do resuscytacji, wykonując 30 uciśnięć klatki
piersiowej na 2 oddechy. Jeżeli w pobliżu zdarzenia znajduję
się defibrylator AED nie zawahajmy się go użyć.

- Nie bójmy się sięgać po defibrylator, jeśli jest taka potrzeba. To nic skomplikowanego. Wbudowany komputer analizuje stan poszkodowanego i ocenia czy defibrylacja jest
wskazana. Po uruchomieniu urządzenia, użytkownik cały
czas jest prowadzony przez wyraźne instrukcje głosowe. Aby
móc używać sprzętu nie jest wymagane wcześniejsze przygotowanie medyczne – wyjaśnia Mieszko Skoczylas z Physio-Control – Użycie defibrylatora AED zwiększa szanse na
uratowanie życia aż o 70% - kończy.
Jak się chronić?
Po pierwsze, nie lekceważmy zagrożenia i pamiętajmy, iż
wszystkie opady z wyładowaniami atmosferycznymi stanowią ryzyko. Najlepszym schronieniem przed burzą są budynki z instalacją odgromową — piorunochrony są wykonane
z materiałów świetnie przewodzących prąd do gruntu. Mosty, namioty, zadaszone altanki i inne prowizoryczne schronienia nie zapewniają odpowiedniego zabezpieczenia przed
porażeniem piorunem. Dobrym wyborem są też samochody,
które w czasie burzy tworzą swojego rodzaju klatkę Faradaya,
skutecznie chroniąca nas przed wyładowaniami. Ważne, by
stanąć autem z dala od drzew, które są naturalnym „celem”
dla piorunów i spokojnie poczekać do końca zawieruchy.
Nigdy nie szukajmy schronienia pod wysokimi drzewami,
wieżami i słupami energetycznymi, gdyż piorun zawsze trafia w najwyższy obiekt na danym obszarze. Z tej samej przyczyny unikajmy terenów otwartych (łąki, polany), w których
sami ten maksymalny punkt tworzymy. Jeżeli nie mamy innej
możliwości, to najlepiej jest kucnąć na równych stopach na
ziemi i zakryć uszy rękoma. W przypadku, gdy przed rozpoczęciem burzy, znajdujemy się na jeziorze lub rzece, to musimy jak najszybciej dotrzeć do brzegu i poszukać schronienia.
Woda jest doskonałym przewodnikiem prądu i w razie uderzenia pioruna w taflę wody, może dojść do porażenia, nawet
jeżeli uderzył on kilkadziesiąt metrów od naszej pozycji.
- Gdy przebywamy w dużej grupie, to musimy się rozejść.
Po pierwsze zapobiegnie to większej ilości ofiar porażenia

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
70 000 zł
• Krzeszowice, 1100 m2
• 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
2
105 000 zł
• Tenczynek, 800 m 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
2
• Mogilany, 1200 m
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:
2
• Krzeszowice, os. Czatkowice 110 m 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!

w wyniku bardzo bliskiego uderzenia pioruna. Po drugie
dzięki temu więcej osób będzie mogło udzielić pierwszej pomocy, gdyby taka konieczność zaistniała – dodaje Mieszko
Skoczylas.
Na stronie Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej są
dostępne aktualne prognozy pogody oraz wydawane są specjalne ostrzeżenia dla wszystkich regionów w Polsce. Warto
w czasie wakacyjnych podróży regularnie odwiedzać ta strony, tak aby być przygotowanym, kiedy usłyszymy grzmoty
zwiastujące nadejście burzy.
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RODZICE DZIECIOM - SZCZEGÓLNY WYSTĘP TEATRALNY
W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W KRZESZOWICACH

Wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni do występów dzieci przygotowanych dla rodziców, którzy z ogromnym wzruszeniem oglądają swoje pociechy wcielające się w różne postaci. Ale jak często można
oglądać teatrzyk rodziców przygotowany specjalnie dla dzieci?
Dzieci z Przedszkola Samorządowego w Krzeszowicach miały
okazję obejrzeć przedstawienie,
w którym grali ich rodzice i był
to najlepszy prezent, jaki mogły
otrzymać przed rozpoczynającymi się wakacjami.
Przedstawienie pt. „Zniknięcie
Bajek” przygotowali wspaniali
rodzice dzieci z naszego przedszkola, których do wspólnego
już, piątego występu, namówiła
Joanna Smółka, Ewa Mastalerz
oraz Beata Głogowska - nauczycielki
Krzeszowickiego
Przedszkola.

oraz oprawa muzyczna przygotowana specjalnie do każdej sceny. Podczas występu z widowni
co chwilę dobiegały okrzyki: To
moja Mama! Tato, jestem tutaj!
Przedszkolaki były zachwycone
i w podziękowaniu za tak piękny
występ nagrodziły aktorów długimi i głośnymi brawami.

Dziękując rodzicom za występ
wicedyrektor Mariola Bartl
powiedziała - Nasze dzieci widziały wiele teatrzyków, w których grali profesjonalni aktorzy,
ale Wy byliście najlepsi. Gratuluję i dziękuję w imieniu swoim
Przedszkolaki ze wszystkich i dzieci. Rodzice mogli być z siegrup obejrzały przedstawienie bie naprawdę dumni.
z zapartym tchem i z niecier- – Wysiłek wszystkich rodziców
pliwością oczekiwały kolej- biorących udział w przedstanych postaci, które pojawiały wieniu został dziś zrekomsię na scenie. W przedstawie- pensowany uśmiechami dzieci
niu można było obejrzeć bra- i fantastyczną atmosferą jaka
wurowe role: Czerwony Kap- panowała na sali. Moje dziecko
turek (Dorota Gawin), Słoń było zachwycone występem –
Trąbalski (Wojciech Styryl- dodaje jedna z mam.
ski), Pinokio ( Justyna Ko- - Próby do przedstawienia
nieczna), Piotruś Pan (Violetta trwały blisko 3 miesiące – mówi
Orga), Baba Jaga (Katarzyna Joanna Smółka nauczyciel i reCzech), Pan Hilary (Wojciech żyser – Spektakle przygotowyBrzeźiński), Rycerz (Tomasz wane przez rodziców to wielkie
Woch), Kubuś Puchatek (Ma- wydarzenie dla dzieci. Dzięki
teusz Dębowski), Czarodziej wspólnym próbom rodzice mają
(Tomasz Zajdlicz).
szansę się lepiej poznać, z koKażda z postaci zagrana została
wyjątkowo i oryginalnie. Doskonałą grę rodziców uzupełniły fantastycznie dobrane stroje

lei dzieci czują się przyjemniej
w przedszkolu, gdy widzą, że
ich rodzice występują właśnie
dla nich – dodaje.

„POWITANIE LATA”
W TENCZYNKU

W sobotę 25 czerwca mieszkańcy Tenczynka i okolicznych miejscowości bawili się podczas PIKNIKU
NA POWITANIE LATA W TENCZYNKU. Impreza została
przesunięta na godz. 18.00, bowiem obok strażnicy,
gdzie zaplanowano Piknik, w strefie kibica w Browarze, wszyscy kibicowali polskim piłkarzom na
EURO, czekając na zwycięstwonaszej reprezentacji.
Imprezę rozpoczęły
laki z Tenczynka
nowoczesnych oraz
tenczyńskiej szkoły
„Małgośka”.

przedszkow tańcach
uczniowie
z piosenką

Pierwszą część - dedykowaną
dzieciom - stanowiły: wspaniały
pokaz baniek mydlanych zorganizowany przez aktorów Teatru Gry Wstępnej oraz wspólne
konkursy i zabawy zorganizowane przy wsparciu nauczycielek
z przedszkola w Tenczynku.
Potem wystąpiły panie z Koła
Gospodyń Wiejskich „Tenczynianki” z repertuarem ludowo-biesiadnym, rozbawiając towarzystwo wspólnym śpiewem.
Prowadzący imprezę Maciej Liburski z niezwykłym humorem
prezentował najlepiej śpiewających, którzy otrzymali nagrody - piękne albumy o Gminie
Krzeszowice ufundowane przez
Urząd Miejski w Krzeszowicach.
Większość mieszkańców oszołomiona zwycięstwem Polaków
przybyła nieco później i wszyscy
bardzo licznie bawili się do bia-

łego rana przy muzyce i smakołykach z Restauracji „Zamkowa”
oraz tenczyńskim piwie.
O bezpieczeństwo zebranych zadbała Agencja Ochrony JAGUAR. Organizatorzy, czyli sołtys
Alicja Gaj, rada sołecka, OSP
Tenczynek i KGW Tenczynianki serdecznie dziękują sponsorom, w tym: Państwu Krystynie
i Józefowi Żbikom z Zakładu
Pogrzebowego „Kalia”, Państwu
Alicji i Wiesławowi Jagiełło,
Urzędowi Miejskiemu w Krzeszowicach, Lodziarni AGA.
Mieszkańcy Tenczynka spotkają się znowu po wakacjach,
3 września, tym razem podczas
PIKNIKU NA POŻEGNANIE
LATA W TENCZYNKU.

vv Tekst i zdjęcia:
Organizatorzy

DLACZEGO WARTO
DO NAS DOŁĄCZYĆ?

"Gwarek Małopolski" dystrybuowany jest
w miejscowościach:
Gmina Jerzmanowice-Przeginia:
Czubrowice, Gotkowice, Jerzmanowice,
Przeginia, Racławice, Sąspów, Szklary
Przedstawienie zostało również
pokazane dla uczniów i czytelników w ramach 70- lecia
Jubileuszu Miejsko Gminnej
Biblioteki w Krzeszowicach
z filią w Nowej Górze w dniu 17
czerwca 2016 oraz dla wszystkich dzieci i mieszkańców Gminy Krzeszowic.

Ogromne podziękowania dla
wszystkich rodziców grających
w przedstawieniu oraz ich ro-

dzin za poświęcony czas, energię oraz dużą dawkę śmiechu,
która rozpromienia nasze życie
składają nauczycielki Przedszkola Samorządowego w Krzeszowicach
Joanna Smółka, Ewa Mastalerz
oraz Beata Głogowska.

Gmina Krzeszowice:
Czerna, Dubie, Filipowice, Frywałd,
Krzeszowice, Miękinia, Nowa Góra,
Nawojowa Góra, Ostrężnica, Paczółtowice,
Rudno, Sanka, Siedlec, Tenczynek,
Wola Filipowska, Zalas.
Gmina Liszki:
Baczyn, Budzyń, Cholerzyn, Chrosna,
Czułów, Jeziorzany, Kaszów,
Kryspinów, Liszki, Mników, Morawica,
Piekary, Rączna, Ściejowice.
Gmina Wielka Wieś:
Bębło, Będkowice, Biały Kościół,
Czajowice, Giebułtów, Modlnica,
Modlniczka, Szyce, Tomaszowice,
Wielka Wieś, Wierzchowie.
Gmina Zabierzów:
Aleksandrowice, Balice, Bolechowice,
Brzezie, Brzezinka, Brzoskwinia, Burów,
Karniowice, Kleszczów, Kobylany, Kochanów,
Niegoszowice, Nielepice, Pisary,
Radwanowice, Rudawa, Rząska, Szczyglice,
Ujazd, Więckowice, Zabierzów, Zelków.

SOLIDNY KOLPORTAŻ
PONAD 10 LAT DOŚWIADCZENIA
NA RYNKU PRASOWYM
MOŻLIWOŚĆ ROZSZERZENIA
REKLAMY O POWIAT OLKUSKI
I POWIAT ZAWIERCIAŃSKI
ATRAKCYJNE CENY I RABATY
REKLAMA JUŻ OD 45 ZŁ!

 696 595 118
 796 351 499
 redakcja@gwarek-malopolski.pl
 reklama@gwarek-malopolski.pl
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UMOWA O DOŻYWOCIE
Zgodnie z przepisem art. 908 kodeksu cywilnego przez umowę o dożywocie właściciel nieruchomości zobowiązuje się przenieść jej własność
na nabywcę, który w zamian zobowiązuje się zapewnić zbywcy lub
osobie mu bliskiej dożywotnie utrzymanie.
Świadczenia, do jakich zobowiązany jest nabywca nieruchomości względem dożywotnika
powinna precyzować zawarta
pomiędzy tymi stronami umowa. Jeśli w umowie kwestie te
nie zostały sprecyzowane zastosowanie znajdzie w pełni art. 908
§ 1 kodeksu cywilnego, zgodnie
z którym nabywca zobowiązany
będzie przyjąć zbywcę lub wskazaną w umowie osobę mu bliską
jako domownika, dostarczać mu
wyżywienie, ubranie, mieszkanie, światło i opał, zapewnić
odpowiednią pomoc i pielęgnowanie w chorobie oraz sprawić
mu własnym kosztem pogrzeb
odpowiadający zwyczajom miejscowym. Poza tym na treść prawa dożywocia składać się mogą
renta, użytkowanie części lub
całości nieruchomości oraz służebność mieszkania.
Umowa dożywocia zapewnia
dożywotnikowi niepodlegające egzekucji prawo dożywocia
obciążające nieruchomość bez
względu na to, kto w przyszłości stanie się jej właścicielem.
Co istotne, umowy dożywocia nie można odwołać. Możliwość rozwiązania umowy
przez sąd na żądanie jednej ze
stron istnieje w wyjątkowych
sytuacjach, jednakże dotyczy

to przypadków takiego pogorszenia się stosunków pomiędzy
dożywotnikiem a zobowiązanym, że nie można wymagać,
by dalej pozostawali oni w bezpośredniej ze sobą styczności.
W innym wypadku, a także
wtedy, gdy zobowiązany z tytułu dożywocia dokona zbycia
nieruchomości osobie trzeciej,
można jedynie żądać zmiany niektórych lub wszystkich
uprawnień dożywotnika w dożywotnią rentę.
Należy również wiedzieć, iż
prawo dożywocia ma charakter
osobisty, jest niezbywalne, nie
podlega dziedziczeniu i gaśnie
wraz ze śmiercią dożywotnika.
Oznacza to tyle, że dożywotnik
nie może w żaden sposób przenieść na inną osobę uprawnień
przysługujących mu z tytułu
omawianej umowy.
Na skutek umowy o dożywocie można przenieść własność
każdej nieruchomości, w tym
lokalu stanowiącego odrębną
własność. Przedmiotem takiej
umowy nie może być jednak
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego.
Umowa o dożywocie powinna
być zawarta w formie aktu notarialnego jako że zobowiązuje do
przeniesienia własności nieru-

chomości zaś niezachowanie tej
formy oznaczać będzie nieważność umowy. Ponadto podlega
ona opodatkowaniu podatkiem
od czynności cywilnoprawnych
w wysokości 2% wartości rynkowej nieruchomości. Obowiązek podatkowy ciąży wyłącznie
na nabywcy nieruchomości.
Notariusz będący w tym przypadku płatnikiem tego podatku
jest obowiązany pobrać go od
nabywcy i wpłacić na rachunek
właściwego urzędu skarbowego.
Istotnym jest, że umowa o dożywocie nie wyklucza możliwości dalszego zbycia nieruchomości przez zobowiązanego,
gdyż prawo dożywocia obciąża
nieruchomość niezależnie od
tego, kto jest jej aktualnym
właścicielem. Każdy nowy
właściciel nieruchomości będzie więc tak samo osobiście
zobowiązany do wypełniania
należnych
dożywotnikowi
świadczeń. Jeżeli zobowiązany
z tytułu umowy o dożywocie
zbył otrzymaną nieruchomość,
dożywotnik, zgodnie z treścią
przepisu art. 914 k.c., może żądać zamiany prawa dożywocia
na dożywotnią rentę odpowiadającą wartości tego prawa.
vv Rafał Czeladzki
email: RCzeladzki@gmail.com

WINDYKACJA W RELACJACH MIĘDZYNARODOWYCH

Aktualnie odnotowuje się stały wzrost kontaktów handlowych i konsumenckich
pomiędzy polskimi przedsiębiorcami, a ich zagranicznymi kontrahentami. Stąd liczne
spory, których strony mają swe miejsca zamieszkania, zwykłego pobytu lub siedzibę
w różnych Państwach Członkowskich. Jak wówczas prowadzić egzekucję należności?
Niniejszy artykuł będzie koncentrował
się na udzieleniu odpowiedzi: przed
jakim sądem będzie toczyło się postępowanie o należyte wykonanie umowy
z kontrahentem zagranicznym oraz
w jaki sposób orzeczenia zapadłe przed
sądami jednego Państwa Członkowskiego podlegają uznaniu i wykonaniu
w pozostałych Państwach Członkowskich. Przy czym poczynione zostanie
założenie, że strony sporu mają miejsce
zamieszkania, zwykłego pobytu lub siedzibę na terytorium jednego z Państw
Członkowskich Unii Europejskiej.
Kwestie istotne dla owej problematyki
reguluje Rozporządzenie Rady (WE)
nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r.
w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania
w sprawach cywilnych i handlowych
(dalej: Rozporządzenie). Poza zakresem
normowania Rozporządzenia pozostaje
jednak kwestia ustalenia prawa właściwego, tj. w oparciu o jakie przepisy sąd
będzie dokonywał oceny spornego stosunku, jego ważności czy treści wzajemnych zobowiązań stron.

Rozporządzenie w zakresie swego
normowania ma pierwszeństwo przed
regulacjami polskiego Kodeku postępowania cywilnego. Zgodnie z art. 5
pkt 1) lit. a) Rozporządzenia, sądem
właściwym dla postępowań, których
przedmiotem jest umowa lub roszczenia z niej wynikające – będzie sąd
miejsca, gdzie zobowiązanie zostało lub
miało być wykonane. Jeżeli przyjdzie
powodowi pozwać z jednego stosunku
umownego kilka osób mających miejsca zamieszkania w różnych Państwach

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

Brzezie - ul. Narodowa 27
32 - 080 Zabierzów

www.roda-sklad.pl

Istotnym uprawnieniem stron, jest możliwość umownego poddania danego
sporu sądowi oznaczonemu przez nie
już w umowie, zanim stanie się ona zarzewiem sporu. Powyższe doznaje ograniczenia na tle umów, których stroną
jest konsument.
Jeżeli już uzyskaliśmy prawomocne
orzeczenie, możemy zgodnie z treścią
Rozporządzenia, z pewnymi wyjątkami, żądać jego wykonania nie tylko
w kraju gdzie ono zapadło, ale także
w innych Państwach Członkowskich,
bez konieczności przeprowadzania
dodatkowego postępowania. Ułatwieniem dla wierzyciela jest to, iż nie musi
on po raz kolejny wykazywać podstaw
faktycznych i prawnych swojego roszczenia. Sąd Państwa Członkowskiego,
w którym orzeczenie ma być wykonane,
zgodnie z Rozporządzeniem pozbawiony jest możliwości ponownego merytorycznego badania sprawy.
Chcąc egzekwować na podstawie prawomocnego orzeczenia poza granicami
kraju, w którym ono zapadło, koniecznym będzie uzyskanie odpisu orzeczenia, wydanego na podstawie przepisów
Rozporządzenia zaświadczenia o jego
prawomocności oraz ich przekładu
tłumacza przysięgłego na język kraju,

w którym orzeczenie ma być uznane
i wykonywane. Rozporządzenie ma
pierwszeństwo przed ustawami procesowymi Państw Członkowskich, a ponadto stanowi autonomiczną regulację
związaną z procedurą uznawania i wykonania orzeczeń zapadłych w sprawach
cywilnych i handlowych – stąd państwo
gdzie orzeczenie ma być wykonane, nie
może stawiać przed żądającym jego
wykonania wierzycielem dodatkowych
wymogów, nieprzewidzianych Rozporządzeniem, a wynikających z regulacji
krajowych (tak SN, wyr. z 27.11.2008r.,
IVCSK 74/08).

Najbardziej kosztownym elementem
tej procedury, jest konieczność wyznaczenia adresu do doręczeń lub pełnomocnika do doręczeń w kraju, w którym orzeczenie ma być wykonane (art.
40ust.2 Rozporządzenia). W praktyce
najczęściej będziemy mieli do czynienia
z koniecznością ustanowienia pełnomocnika w kraju wykonania. Należy liczyć się także z dodatkowymi kosztami
wynagrodzenia osoby lub przedsiębiorstwa, które na nasze zlecenie będzie dokonywało tłumaczeń. W tym zakresie
dobrym rozwiązaniem wydaje się znalezienie kancelarii krajowej, która zajmuje
się także udzielaniem pomocy prawnej
w państwie, w którym orzeczenie ma
zostać wykonane.

.

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

Radca prawny Agnieszka Kulig-Gęgotek została wyznaczona uchwałami Rady Okręgowej Izby
Radców Prawnych w Katowicach o numerach: 1837/IX/2015, 1843/IX/2015, z dnia 12.11.2015 r.,
do udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w miejscowościach: Jaworzno oraz Chrzanów.

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

roda@roda-sklad.pl

Członkowskich – sądem właściwym
będzie sąd miejsca zamieszkania każdej
z nich, a wybór będzie należał do niego.
Rozporządzenie przewiduje szczególne
regulacje w przypadku sporów z umów,
których stronami są konsumenci, i tak
art. 16 ust. 2 Rozporządzenia przewiduje wyłączną jurysdykcję sądu miejsca
zamieszkania konsumenta.
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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 STRONĘ:

www.gwarek-nieruchomosci.pl
DO WYNAJĘCIA

DO SPRZEDANIA

DO SPRZEDANIA

Mieszkanie jednopokojowe
na I piętrze, w kamienicy,
przy ul. Dąbrowskiego,
na Zabłociu w Krakowie..

Dom 100 m kw. plus stodoła
60 m kw. na przepięknej,
budowlanej działce 30 a w Brodłej.

Widokowa i ostatnia w ciągu
budowlanym działka, o powierzchni
28 a w Miękini gm. Krzeszowice.

Pokój ok. 11 m kw., łazienka z brodzikiem
i kuchnia. Kaucja w wysokości jednomiesięcznego czynszu.

Cena: 700 PLN/m-c.

Dom z lat 60 tych, z przeznaczeniem do częściowego remontu, choć całość jest zamieszkała. Działka przy domu to przepiękny sad
z malinami, jabłoniami i pięknymi roślinami
oraz kwiatami.

Cena: 337 tys. PLN.

DOMY / MIESZKANIA NA SPRZEDAŻ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Dom 100 m kw. plus stodoła 60 m kw. na budowlanej działce 30 a w Brodłej.
Cena: 337 tys. PLN.
Dom ok. 70 m kw., w Nawojowej Górze (jedna ściana wspólna z drugim domem). Całość
powierzchni mieszkalnej świeżo po gruntownym remoncie. Działka ok. 4 ary. Miejsca
parkingowe. Cena: 129 tys. PLN.
Dom ok. 100 m kw. z przeznaczeniem do remontu w Jerzmanowicach, działka 10 a. W
domu wszystkie media. Cena: 205 tys. PLN.
Komfortowy dom 308 m kw. w Gminie Krzeszowice, działka 30 a. Cena: 1,8 mln PLN.
Dom dwurodzinny, dwukondygnacyjny w centrum Zabierzowa. Do sprzedania może
być również osobna kondygnacja. Dom może mieć przeznaczenie dwurodzinne, jak i
jednorodzinne. Cena: 550 tys. PLN
Wyodrębniona kondygnacja (80 m kw.) domu dwukondygnacyjnego w centrum
Zabierzowa.
Cena: 320 tys. PLN.
Dom 219 m kw. w Tenczynku, do częściowego remontu, działka 9 a. Cena: 278 tys. PLN.
Dom w Tenczynku. 100 m kw. plus garaż., działka 7a. Cena: 350 tys. PLN.
Dom w Tenczynku 60 m kw., działka 7 a plus ok. 2 a udziału w drodze.
Cena: 285 tys. PLN.
Budowa domu w Krzeszowicach, 126 m kw. plus garaż, na działce 8 a.
Cena 185 tys. PLN.
Dom w Czułowie., 150 m kw., działka 15 arów. Cena: 540 tys. PLN.
Dom do remontu (można zamieszkać), w Jerzmanowicach pow. 80-90 m kw. plus
budynek gospodarczy, działka 5 a. Nowa cena: 145 tys. PLN.
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.
Komfortowe mieszkanie o pow. 55 m kw w Krzeszowicach. Cena: 260 tys. PLN
Kamienica w centrum Olkusza. Na dole dwa lokale użytkowe, na górze – powierzchnia
mieszkalna. Cena: 660 tys. PLN.

DZIAŁKI NA SPRZEDAŻ
16. Widokowa działka budowlano-rolna o pow. 63 a, z czego 17 a to działka budowlana
(M1U), w Żbiku, m. Krzeszowice. Działka o kształcie foremnego prostokąta.
Cena: 189 tys. PLN.
17. Widokowa działka budowlana 34 a (plus udział w drodze) w Krzeszowicach.
Cena: 204 tys. PLN.
18. Działka budowlana 26 a w Krzeszowicach. Cena: 210 tys. PLN.
19. Działka budowlana 48 a w Krzeszowicach 48 a. Cena: 230 tys. PLN.
20. Dla Dewelopera i nie tylko. Działka budowlano-usługowa o pow. 2,34 ha w centrum
Krzeszowic. Działka ze wszystkimi mediami włącznie z kanalizacją. Bardzo dobra
lokalizacja pod różnego rodzaju inwestycje: zabudowa jednorodzinna, lokal
usługowo-handlowy i inne. Jest możliwość zakupu mniejszej działki: 85 a, 81 a lub
67 a. Cena: 3 mln PLN.
21. Działka budowlano-usługowa o pow. 67,4 a w centrum Krzeszowic. Cena: 945 tys. PLN.
22. Działka budowlano-usługowa o pow. 85,6 a w centrum Krzeszowic. Cena: 1,19 mln PLN.
23. Działka budowlano-usługowa o pow. 81,6 a w centrum Krzeszowic. Cena: 1,13 mln PLN.
24. Widokowa działka budowlana 10,6 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 106 tys. PLN.
25. Widokowa działka budowlana 12 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 120 tys. PLN.
26. Widokowa działka budowlana 11,2 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 97 tys. PLN.
27. Widokowa działka budowlana 11,5 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 122 tys. PLN.
28. Widokowa działka budowlana 10 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 85 tys. PLN.
29. Widokowa działka budowlana 23,7 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 250 tys. PLN.
30. Działka budowlana 8 a w Tenczynku. Cena: 93 tys. PLN.
31. Działka budowlana 25 a w Tenczynku. Cena: 169 tys. PLN.
32. Działka budowlana 15,8 a w Sance pod zabudowę jedno lub wielorodzinną. W
okolicy działki znajduje się las (300m). Cena: 169 tys. PLN.
33. Widokowa działka budowlana ok. 17 a w Nowej Górze. Cena: 129 tys. PLN.
Jest możliwość zakupu działki ze stodołą, która może w przyszłości pełnić rolę
garażu oraz dodatkowymi 3 a działki.
34. 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.
35. Działka budowlana 28 a w Miękini gm. Krzeszowice. Umowa na wyłączność.
Cena: 154 tys. PLN
36. Widokowa działka budowlana 7 a w Miękini, gm. Krzeszowice. Cena: 69,5 tys. PLN.
37. Działka budowlana 10 a w Woli Filipowskiej gm. Krzeszowice. Umowa na wyłączność.
Cena: 84 tys. PLN.
38. Działka budowlana 10 a w Bolechowicach. Cena: 199 tys. PLN.
39. Widokowa działka budowlana 19 a w Szczyglicach (jest możliwość wydzielenia
mniejszej działki). Cena: 342 tys. PLN.
40. Widokowa działka budowlana 10 a w Zelkowie. Cena: 193 tys. PLN.
41. Działka budowlana 10 a w Burowie, 3 km od Zabierzowie, 2 km od Balic.
Cena: 215 tys. PLN.
42. Działka budowlana 17 a w Karniowicach. Cena: 294 tys. PLN.

Media: woda, kanalizacja, prąd i gaz na zabudowanej działce obok. Bliskość lasu i nietuzinkowe widoki.

DO SPRZEDANIA

Działka budowlana 23 a
w Nieporazie (gm. Alwernia).

Dom po gruntowym remoncie
powierzchni mieszkalnej, ok. 70 m kw.,
w Nawojowej Górze gm. Krzeszowice.

Świetnie skomunikowana, jednocześnie jednak
położona w zacisznym miejscu.

Dom połączony z drugim domem jedną ścianą.
Działka ok. 4 ary. Miejsca parkingowe. Po
wykonanym remoncie, w domu jeszcze nikt
nie mieszkał.

Cena: 154 tys. PLN.

Cena: 88 tys. PLN.

Cena: 129 tys. PLN.

49. Działka budowlana 28 a w Kobylanach. Cena: 440 tys. PLN.
50. Widokowa działka budowlana ok. 10 a w Pękowicach (gm. Zielonki).
Nowa cena: 120 tys. PLN.
51. Działka budowlana 15 a w Białym Kościele. Cena: 160 tys. PLN.
Możliwość dokupienia sąsiednich terenów rolnych 1-2 Ha
w cenie 1 tys PLN/ar.
52. Działka budowlana 11 a w Jeziorzanach. Cena: 107 tys. PLN.
53. Widokowa działka budowlana 19 a w Mnikowie. Cena: 190 tys. PLN
54. Trzy działki budowlane, po 10 a każda, położone między miejscowościami Liszki i
Piekary. Cena każdej z działek: 130 tys. PLN.
55. Działka budowlano - usługowa 24 a w Rybnej gm. Czernichów. W studium planu
zagospodarowania przestrzennego działka ma przeznaczenie MNU - budownictwo
jednorodzinne oraz usługi. Jest możliwość uzyskania WZ. Cena: 245 tys. PLN.
56. Działka budowlana ponad 30 a, w krajobrazowej dzielnicy Czułowa - Zręby, gm.
Liszki. Umowa na wyłączność. Cena: 128 tys. PLN.
57. Działka budowlana 12-15 a w Cholerzynie (do wydzielenia z większej działki w
drugiej linii zabudowy). W studium planu zagospodarowania przestrzennego
działka ujęta jako MU1 - budownictwo jednorodzinne i usługi. W 2009 zostało
wydane na działce pozwolenie na budowę domu jednorodzinnego 169 m kw. pow.
użytkowej. Projekt domu do przekazania wedle życzenia kupującego. Cena: 13 tys.
PLN/1 ar. Umowa na wyłączność.
58. Działka budowlana 22 a w Zagaciu gm. Czernichów. W studium planu zagospodarowania, działka MNU - budownictwo jednorodzinne i usługi. Cena: 143 tys. PLN.
59. Działka budowlana 14,5 a w Zagaciu gm. Czernichów. WZ na większą działkę przed
podziałem. W studium planu zagospodarowania, działka widnieje jako MNU budownictwo jednorodzinne i usługi. Cena: 89 tys. PLN.
60. Działka budowlana 13,5 a w Zagaciu gm. Czernichów. WZ na większą działkę przed
podziałem. W studium planu zagospodarowania, działka widnieje jako MNU budownictwo jednorodzinne i usługi. Cena: 84 tys. PLN.
61. Działka budowlana 10 w Cholerzynie gm. Liszki. Cena: 167 tys. PLN.
62. Widokowa działka budowlana 23 a w Nieporazie (gm. Alwernia). Cena: 88 tys. PLN.
63. Działka rekreacyjna 35 a ze skałą, Jerzmanowice. Cena: 120 tys. PLN.
64. Działka rolna widokowa 50-60 a (do uzgodnienia) ze skałą lub bez. Położona w
pobliżu Restauracji Chochołowy Dwór. Cena: 105 tys. PLN.
65. Dwie działki rolne w Racławicach. Jedna działka nr 28 i pow. 62 a, ma szerokość ok.
16 m, druga nr 51/1 i pow. 94 a ma szerokość ponad 30 m. Mniejsza działka jest w
pobliżu pól golfowych w Paczółtowicach. Jest możliwość zakupu każdej działki z
osobna. Cena: 1500 PLN/1 ar.
66. Działka rolna 2,48 ha w Białym Kościele. Możliwość dokupienia działki przylegającej o pow. 16 a - MNU1, czyli budowlano - usługowej. Cena: 255 tys. PLN.
67. Działka budowlana 10 a w Woli Batorskiej. Cena: 103 tys. PLN.

DZIAŁKI KOMERCYJNE NA SPRZEDAŻ
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68. Działka budowlano - usługowa 24 a w Rybnej gm. Czernichów. W studium
planu zagospodarowania przestrzennego działka ma przeznaczenie MNU budownictwo jednorodzinne oraz usługi. Jest możliwość uzyskania WZ. Cena:
245 tys. PLN.
69. Działka budowlana ponad 30 a, w krajobrazowej dzielnicy Czułowa - Zręby,
gm. Liszki. Umowa na wyłączność. Cena: 128 tys. PLN.
70. Działka budowlana 12-15 a w Cholerzynie (do wydzielenia z większej działki w
drugiej linii zabudowy). W studium planu zagospodarowania przestrzennego
działka ujęta jako MU1 - budownictwo jednorodzinne i usługi. W 2009 zostało
wydane na działce pozwolenie na budowę domu jednorodzinnego 169 m kw.
pow. użytkowej. Projekt domu do przekazania wedle życzenia kupującego.
Cena: 13 tys. PLN/1 ar. Umowa na wyłączność.
71. Działka budowlana 22 a w Zagaciu gm. Czernichów. W studium planu
zagospodarowania, działka MNU - budownictwo jednorodzinne i usługi. Cena:
143 tys. PLN.
72. Działka budowlana 14,5 a w Zagaciu gm. Czernichów. WZ na większą działkę
przed podziałem. W studium planu zagospodarowania, działka widnieje jako
MNU - budownictwo jednorodzinne i usługi. Cena: 89 tys. PLN.
73. Działka budowlana 13,5 a w Zagaciu gm. Czernichów. WZ na większą działkę
przed podziałem. W studium planu zagospodarowania, działka widnieje jako
MNU - budownictwo jednorodzinne i usługi. Cena: 84 tys. PLN.
74. Działka usługowo-budowlana o pow. 2,34 ha w centrum Krzeszowic. Jest
możliwość zakupu mniejszej działki: 85 a, 81 a lub 67 a. Cena: 3 mln PLN.
75. Działka usługowa-budowlana o pow. 67,4 a w centrum Krzeszowic. Cena: 945 tys. PLN.
76. Działka usługowo-budowlana o pow. 85,6 a w centrum Krzeszowic. Cena: 1,19 mln PLN.
77. Działka usługowo-budowlana o pow. 81,6 a w centrum Krzeszowic. Cena: 1,13 mln PLN.

44. Działka budowlana 12 a w Więckowicach. Cena: 264 tys. PLN.
45. Działka budowlana 8 a w Więckowicach. Cena: 184 tys. PLN.

78. Trzy piękne, widokowe działki usługowo - budowlane: 2 x 15 a oraz 20 a w
Kochanowie, gm. Zabierzów (M1U). Media: kanalizacja, gaz, woda na działce,
prąd na działce sąsiedniej. Dojazd do działek drogą asfaltową, gminną. Miejsce
bardzo dobrze powiązane komunikacyjnie. Cena: 240 tys. PLN (podana cena
dotyczy działki 15 a).
79. Działki usługowo - budowlane po 7,5 a każda w Kochanowie gm. Zabierzów
(M1U). Cena pojedynczej działki: 123 tys. PLN.
80. Działka usługowo - budowlana, 7,5 a. w Kochanowie gm. Zabierzów (M1U).
Cena: 158 tys. PLN.

46. Działka budowlana 20 a w Kobylanach/Więckowicach. Cena: 292 tys. PLN.
47. Działka budowlana 7 a w Kobylanach. Cena: 170 tys. PLN.
48. Działka budowlana 20 a w Kobylanach. Cena: 420 tys. PLN.

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

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

DO SPRZEDANIA

82. 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.
83. Działka budowlano-usługowa 64 a w Zabierzowie. Dojazd dla TIR. Możliwość
podziału terenu na mniejsze działki oraz prowadzenie działalności usługowej,
magazynowej itp. Cena: 880 tys. PLN.

DZIAŁKI KOMERCYJNE DO WYNAJĘCIA
84. Działka komercyjna 17 a w Młoszowej gm. Trzebinia, bezpośrednio przy drodze
krajowej nr 74 (Chrzanów - Kraków). Na działce znajduje się nieduży budynek,
pełniący rolę biura, pomieszczeń socjalnych. Cena: 2500 PLN/m-c.

DOMY/MIESZKANIA DO WYNAJĘCIA
85. Mieszkanie jednopokojowe na I piętrze, w kamienicy w Krakowie. Kaucja w wysokości
jednomiesięcznego czynszu. Cena: 700 PLN/m-c.
86. Pokój w domu w Bolechowicach, wspólna łazienka i kuchnia. Kaucja w wysokości
jednomiesięcznego czynszu. Cena: 700 PLN/m-c plus media wdł. zużycia (ok. 70 zł).
87. Odrębne mieszkanie po remoncie, ok. 50 m kw. w domu w Zabierzowie, w spokojnej
okolicy. Ogród oraz duży balkon, miejsca parkingowe. Cena: 1000 PLN/m-c plus media.
88. Górna część domu wolnostojącego ok. 70 m kw., w Szycach. Miejsca parkingowe. Kaucja
w wysokości jednomiesięcznego czynszu. Cena: 1000 PLN/ m-cplus ogrzewanie i
wszystkie media - kwota łączna 500 PLN/m-c.
89. Nowy, komfortowy apartament o pow. ok. 70 m kw. w Balicach. Teren zamkniętego
osiedla nowoczesnych domów. Kaucja w wysokości jednomiesięcznego czynszu. Cena:
2800 PLN/m-c plus media.
90. Pokój w domu w Rudawie, umeblowany. Wspólna łazienka i kuchnia. W cenie zawarte
są media oraz ogrzewanie. Kaucja w wysokości jednomiesięcznego czynszu. Cena: 750
PLN/m-c
91. Dwie kondygnacje w domu ok. 120 m kw.: parter i I piętro w domu trzykondygnacyjnym w Bęble gm. Wielka Wieś. Duża, ogrodzona działka, garaż. Cena: 2000
PLN/m-c + media wg zużycia oraz składka na węgiel - zasilanie ogrzewania w
okresie grzewczym. Kaucja zwrotna w wysokości jednomiesięcznego czynszu.
92. Góra domu z osobnym wejściem w Szczyglicach k. Balic, ok. 80 m kw. Kaucja zwrotna w
wysokości jednomiesięcznego czynszu. Cena z mediami - 2000 PLN/m-c do negocjacji

DLA PRACOWNIKÓW

93. Góra domu dla max. 9 pracowników w Bolechowicach, miejsca parkingowe, teren
zamknięty. Kaucja w wysokości jednomiesięcznego czynszu. Cena: 2 tys./ m-c plus media
w/g zużycia.
94. Dom dla pracowników w Kryspinowie, 200 m kw., 5 pokoi. Cena 2000 PLN/m-c. Dostępny
od 1 sierpnia.
95. Dom dla 6 - 8 pracowników (max 12 osób) w Ściejowicach. Kaucja w wysokości
jednomiesięcznego czynszu. Cena: 2000 PLN/m-c.
96. Pokój 3-osobowy dla pracowników w Krzeszowicach wspólne 2 łazienki, 2 kuchnie. Cena
z mediami, pościelami: 1,1 tys. PLN/m-c.

LOKALE DO WYNAJĘCIA
97. Lokal usługowo-biurowy, ok. 50 m kw. w Czubrowicach gm. Jerzmanowice-Przeginia.
Lokal nadaje się na prowadzenie apteki, punktu aptecznego, salonu urody czy biura. Cena:
700 PLN/m-c.
98. Lokal usługowo-biurowy, ok. 100 m kw. w Czubrowicach gm. Jerzmanowice-Przeginia.
Lokal nadaje się na prowadzenie imprez okolicznościowych, baru, salonu urody czy
przychodni zdrowia, działalności rehabilitacyjnej itp. Cena: 1500 PLN/m-c.
99. Lokal usługowo-biurowy, ok. 180 m kw. w Racławicach gm. Jerzmanowice-Przeginia. Lokal nadaje się na prowadzenie imprez okolicznościowych, salonu urody czy
przychodni zdrowia, działalności rehabilitacyjnej itp. Cena: 1500 PLN/m-c.
100. Lokal usługowo-biurowy, w Zabierzowie w bliskości centrum, ok. 55 m kw.
Lokal z przeznaczeniem usługowo-handlowym jak również biurowym. Kaucja w
wysokości jednomiesięcznego czynszu. Cena: 1500/m-c plus media.
101. Lokal usługowo-biurowy w Krzeszowicach, ok. 75 m kw. Kaucja w wysokości
2 tys. PLN. Cena: 1000 PLN netto/m-c.

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

DO ZAMIANY
103. Dom ok. 100 m kw. w Jerzmanowicach, z przeznaczeniem do remontu, działka
10 a, na mieszkanie w Krakowie. W domu wszystkie media. Cena: 205 tys. PLN.

Poszukujemy domów do całkowitego lub częściowego remontu - tel.: 796 351 499
Powyższe ogłoszenia nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a dane w nich zawarte mają charakter wyłącznie informacyjny.

Informacje

małopolski

WYDARZENIA KULTURALNE, IMPREZY, SPOTKANIA
KRZESZOWICE

VIEWPOINTS – WYSTAWA FOTOKLUBU KRZESZOWICKIEGO

w BIBLIOTECE

Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach i Galeria w Pałacu Vauxhall zaprasza na wystawę fotografii
FOTOKLUBU KRZESZOWICKIEGO VIEWPOINTS 15 lipca, piątek, godz. 19.00. Fotoklub Krzeszowicki działa
w Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach. Jego opiekunem jest Wojciech Dworaczek – instruktor
fotografii, który inspiruje i rozwija fotograficzne umiejętności fotoklubowiczów.
Jak piszą o sobie: Jesteśmy grupą pasjonatów, która za pomocą obiektywu stara się odnaleźć w otaczającym nas
świecie rzeczy i zjawiska na pozór niezauważalne. Każdy z nas jest inny i charakteryzuje się odmienną wrażliwością.
Stąd też hasło naszej pierwszej, wspólnej wystawy – ViewPoints. Piętnastu artystów i piętnaście różnych sposobów
patrzenia i oceniania rzeczywistości. A łączy nas jedno – olbrzymia pasja do fotografii.
Autorzy wystawy:
Justyna Dębska, Bogdan Dyrbusz, Wojtek Dworaczek, Danuta Filipowicz, Małgorzata Gwizdała, Robert
Jachimowicz, Dariusz Kocot, Marian Lewicki, Sara Łyszczarz, Elżbieta Musialik, Małgorzata Ostrowska,
Malwina Redlarska, Wojciech Skóra, Karol Szewczyk, Anna Tarko.
Wystawa czynna do 21 sierpnia 2016. Witryna wystawy: viewpoints.club

CHRZANÓW
POFESTIWALOWY PRZEGLĄD FILMOWY MULTIMEDIA HAPPY END

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie serdecznie zaprasza na pofestiwalowy przegląd
filmowy MULTIMEDIA HAPPY END. Sala konferencyjna MOKSiR - 04, 11,18,25 września. Start - godz.
15.00. Wstęp wolny!

WAKACJE

14

Codziennie
gry, puzzle, quizy,
chińczyk, domino,
mini football i inne

przyjdź, zobacz, zagraj, oglądnij…

9.07.16 – Dzieci z Bullerbyn. Cz. 1
16.07.16 – Niekończąca się opowieść
23.07.16 - Kubuś i Hefalumpy
30.07.16 – Pippi Långstrump

KONCERT HANNY BANASZAK

Hanna Banaszak przyjeżdża do Chrzanowa! Jej koncert odbędzie się w niedzielę 16 października w sali
teatralnej MOKSIR o godz.19.00. SPRZEDAŻ I REZERWACJE BILETÓW (PARTER 75 ZŁ, BALKON 65 ZŁ):
Informacja MOKSiR (32/623 30 86 wew. 53). Wszelkie informacje na temat koncertu: tel. 608 587 192
oraz na www.kupbilecik.pl

JEZIORO ŁABĘDZIE

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie serdecznie zaprasza na fenomen sztuki baletowej
(JEZIORO ŁABĘDZIE), który już od ponad stu lat niezmiennie zachwyca publiczność całego świata. 4 grudnia
2016 - sala teatralna MOKSiR. Biletyw cenie: 80 zł - parter, 70 zł - balkon do nabycia w informacji MOKSiR
(tel. 32 623 30 86 w. 53).

Kino "Sztuka" w Chrzanowie zaprasza

Codziennie - gry, puzzle, quizy, chińczyk, domino, mini football i inne
- przyjdź, zobacz, zagraj, oglądnij…
W każdą sobotę od godz. 10.30 - kino familijne w bibliotece
lipiec: 23.07.2016 - Kubuś i Hefalumpy • 30.07.2016 - Pippi Långstrump
sierpień: • 6.08.2016 - Dzieci z Bullerbyn. Cz. 2. Nowe przygody •
• 13.08.2016 - Mustang z Dzikiej Doliny •
• 20.05.2016 - Epoka lodowcowa 2. Odwilż • 27.08.2016 - E.T. •
Zapraszamy i przypominamy o zmianie godzin otwarcia w wakacje - począwszy
od 5 lipca do 27 sierpnia biblioteka od wtorku do piątku czynna będzie
w godzinach 9.00-17.00 a w sobotę bez zmian 8.00-14.00

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna,
Pl. F. Kulczyckiego 1 ; tel. 12 282 15 13

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE KLUBU FILMOWEGO PRZY
MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W KRZESZOWICACH

przy MGBP Krzeszowice
Biblioteka zaprasza na seanse filmowe
w każdy trzeci czwartek miesiąca o godz. 1800
w wakacje o godz. 1700

21-sze spotkanie KLUBU FILMOWEGO

KONCERT ALICJI MAJEWSKIEJ I WŁODZIMIERZA KORCZA

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie serdecznie zaprasza na koncert Alicji Majewskiej
i Włodzimierza Korcza 17 listopada 2016 (sala teatralna MOKSiR) o godz. 19.30.
Bilety w cenie 85 zł, 75zł, 65 zł do nabycia w informacji MOKSiR
(tel. 32 623 30 86 w. 53). Bilety grupowe: 794 759 447, teatrsmiechu.bilety@impresariat.eu.
Sprzedaż internetowa: teatrsmiechu.pl (bez prowizji)

BIBLIOTEKA W KRZESZOWICACH ZAPRASZA
NA WAKACJE W BIBLIOTECE

Zapraszamy na projekcję filmu

Biblioteka zaprasza na seanse filmowe w każdy trzeci czwartek miesiąca
o godz. 18.00 UWAGA: w okresie wakacji seanse o godz. 17.00 !
21-sze spotkanie KLUBU FILMOWEGO odbędzie się
21 lipca 2016 r., godz. 17.00
Zapraszamy na projekcję filmu
„ZA JAKIE GRZECHY, DOBRY BOŻE?”
Czas seansu: 1 godz., 37 min.
Film wyświetlany będzie z laptopa za pomocą projektora.
WSTĘP PŁATNY - 5 ZŁ
Biblioteka objęta jest parasolem licencyjnym MPLC

TRZEBINIA
„POMYŚL O MNIE” KONCERT CHARYTATYWNY W DWORZE ZIELENIEWSKICH

30 lipca 2016 wspólnie z Fundacją Ochrony Zdrowia i Dobrostanu Psychicznego ‚Dzieło Umysłu” zapraszamy
do Dworu Zieleniewskich na Koncert Charytatywny „Pomyśl o mnie” Wspomnieniami Anny German.
w programie: 17:30 Uroczyste otwarcie wystawy • 18:00 Koncert • 19:00 Pokaz malarski pana Stanisława
Kmiecika artysty malujacego ustami i nogami oraz aukcja obrazów artysty

FESTIWAL MŁODYCH W TRZEBINI

„BFG: BARDZO FAJNY GIGANT” 2D/3D [DUBBING PL]

27 lipca o godz. 16.00 zapraszamy na plac przy ulicy Ochronkowej aby
spotkać się z młodzieżą przybyłą na Światowe Dni Młodzieży. W programie
m.in. występy grup muzycznych z Polski i Francji. Więcej na stronie:
http://tck.trzebinia.pl.

„ILUZJA 2”

Jeśli lubisz fajne, lekkie komedie, jeśli lubisz czeskie fajne, lekkie komedie
i masz ochotę na wieczorny seans filmowy w plenerze Dworu Zieleniewskich, to już teraz zapraszamy na kolejne Plenerowe Kino Letnie pod
wspólnym tytułem, tym razem „Z humorem po czesku” :)Wybraliśmy dla
Was jedne z najlepszych współczesnych pozycji, które miały milionowe
widownie i stały się hitami u naszych południowych sąsiadów. I nie tylko
u nich!Obecnie zapraszamy na:
„Wycieczkowicze”(22.07), „Młode wino”(5.08) i „2 młode wina”(19.08).
Wszystkie seanse odbędą się o godz. 20:30,
na wszystkie oferujemy WSTĘP WOLNY! :)
Zapraszamy i gorąco polecamy!

• 15.07 godz. 12.30 (3D), 17.30 (3D) • 16.07 godz. 12.30 (3D), 15.00 (3D) •
• 17.07 godz. 12.30 (3D), 17.30 (3D) • 18-21.07 godz. 15.30 (3D) • 22-26.07 godz. 15.30 (2D) •
• 27.07 kino nieczynne - Światowe Dni Młodzieży • 28.07 godz. 15.30 (2D) •
reż.: S. Spielberg; czas: 115 min.; gat.: familijny/fantasy; prod. Kanada/USA/Wielka Brytania, 7 lat
Cena biletu 2D: Piątek - Niedziela: norm. 15,00 zł, ulg. 13,00 zł. Poniedziałek - Czwartek: 13,00 zł.
Poniedziałek - Niedziela: 12 zł (bilet rodzinny - min. 5 osób)
Cena biletu 3D: Piątek - Niedziela: norm. 20,00 zł, ulg. 17,00 zł. Poniedziałek - Czwartek: 17,00 zł.
• 15.07 godz. 15.00, 20.00 • 16.07 godz. 17.30, 20.00 • 17.07 godz. 15.00, 20.00 •
• 18-26.07 godz. 17.45, 20.15 • 27.07 kino nieczynne - Światowe Dni Młodzieży • 28.07 godz. 17.45, 20.15 •
reż.: Jon M. Chu; czas: 115 min.; gat.: thriller ; prod. USA, 12 lat
Cena biletu: Poniedziałek - Czwartek: 13,00 zł. Piątek - Niedziela: norm. 15,00 zł, ulg. 13,00 zł.
Poniedziałek - Niedziela: 12 zł (bilet rodzinny - min. 5 osób)

KINO LETNIE:
„BYŁY SOBIE CZŁOWIEKI” 2D [DUBBING PL]

• 19-20.07 godz. 9.00 • 21-22.07 godz. 11.15 •
reż.: Jamel Debbouze; czas: 95 min.; gat.: animacja; Cena biletu: 7 zł.

„HUGO I ŁOWCY DUCHÓW” 2D [DUBBING PL]

• 19-20.07 godz. 11.15 • 21-22.07 godz. 9.00 •
reż.: Tobi Baumann; czas: 100 min.; gat.: familijny/fantasy; prod. Austria/Irlandia/Niemcy, b/o
Cena biletu: 7 zł.

„MÓJ PRZYJACIEL ORZEŁ” 2D [DUBBING PL]

PLENEROWE KINO LETNIE W DWORZE ZIELENIEWSKICH 2016

Kino "Sokół" w Trzebini zaprasza
„WARCRAFT: POCZĄTEK” (NAPISY PL)

• 22.07, 23.07, 24.07, 26.07, 27.07, 28.07 - 19:30 •
czas trwania: 95 min, fantasy, USA

„TARZAN. LEGENDA” (NAPISY PL)

• 22.07, 23.07, 24.07, 26.07, 27.07, 28.07 - 17:00 •
czas trwania: 115 min, przygodowy, USA

KINO LETNIE: „MISIEK W NOWYM JORKU” (DUBBING PL)

• 17-18.08 godz. 9.00 • 19.08 godz. 11.15 • 22.08 godz. 11.15 •
reż.: Geraldo Olivares, Otmar Penker; czas: 98 min.; gat.: dramat; prod. Austra, 7 lat
Cena biletu: 7 zł.

• 22.07, 27.07, 28.07 - 12:15 • 23.07 - 15:00 • 26.07 - 10:00, 15:00 •
czas trwania: 90 min, animowany/kom., USA, Bilety po 6 zł

„PADDINGTON”2D [DUBBING PL]

• 22.07 - 3D 10:00, 2D 15:00 • 24.07 - 3D 15:00 • 26.07 - 2D 12:00 •
• 27.07 - 2D 10:00, 3D 15:00 • 28.07 - 3D 10:00, 2D 15:00 •
czas trwania: 90 min, animowany, Francja, Bilety 2D - 6 zł, 3D – 7 zł

• 17-18.08 godz. 11.15 • 19.08 godz. 9.00 • 22.08 godz. 9.00 •
reż.: Paul King; czas: 95 min.; gat.: famil./komedia/przygod., prod. Francja/W. Brytania/USA, b/o
Cena biletu: 7 zł.

KINO LETNIE: „MAŁY KSIĄŻĘ” (DUBB PL)

W trzebińskim kinie Sokół działa już rezerwacja online! Zapraszamy!

http://kino.tck.trzebinia.pl/
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ZWIERZAKI SZUKAJĄ DOMU
www.stomatolog-krzeszowice.pl

tel. 519 440 519

MILUŚ
Fundacja Człowiek dla Zwierząt poszukuje
nowych opiekunów dla kotka Milusia. Miluś
został znaleziony przez naszą wolontariuszkę
na drodze, którą jechała. Na jej oczach samochód potrącił kociaka, a kierowca odjechał
nie udzieliwszy zwierzęciu pomocy. Miluś
trafił najpierw do lecznicy, gdzie przez kilka
dni walczył o życie, a następnie w troskliwe
ramiona pani Józi, która prowadzi dom tymczasowy dla kotów. Starsza pani codziennie
składała nam relację z postępów, które robi
Miluś. A kilka dni temu oznajmiła, że Milek
jest gotowy by zamieszkać w nowym domu.
Dlatego bardzo ładnie prosimy o dom dla
Milka - ciepły, troskliwy, odpowiedzialny.
Kontakt w sprawie adopcji:
600472 704 lub 534 884 174

MŁODZIUTKA
SUCZKA W TYPIE
JAMNIKA
Fundacja Człowiek Dla Zwierząt poszukuje
odpowiedzialnego domu dla młodziutkiej
suczki w typie jamnika.Suczka jest bardzo
łagodna, serdeczna i przytulasta, chociaż w
kontakcie z nowo poznanymi osobami trochę
nieśmiała. W kontaktach z innymi psikami
przyjazna, chociaż sygnalizuje swój zdecydowany jamniczy charakter.
Sunia jest odpchlona, odrobaczona, zaszczepiona na choroby zakaźne i wściekliznę,
wysterylizowana i zaczipowana.
Warunkiem adopcji jest podpisanie umowy
adopcyjnej.
Kontakt: 534 884 174

Zachęcamy do
spotkania z psiakami, który przebywają
w przytulisku
Fundacji
Człowiek
dla Zwierząt.
Odwiedzających
zapraszamy
7 dni w tygodniu,
włącznie
z niedzielami
i świętami :)

BINGO

SHIP
Ship to młody piękny pies w typie husky,
którego przywiozła do przytuliska pani, po
tym jak znalazła go idącego ruchliwą drogą w
jednej z podkrakowskich miejscowości. Przez
kilka tygodni intensywnie poszukiwaliśmy
jego właścicieli, ale oni chyba nie szukali
swojego psa. W pierwszych dniach listopada
Ship został zaszczepiony, jak dziesiątki innych
psów trafiających pod opiekę fundacji. Trzy
dni po szczepieniu u psiaka wystąpiły pierwsze objawy: krwawa biegunka, wymioty, brak
łaknienia, duże osłabienie, gorączka sięgająca
aż 41 stopni. Przez kilka tygodni walczyliśmy
wraz Shipem o jego życie, lecząc go jedynie
objawowo, gdyż lekarze nie umieli znaleźć
przyczyny jego choroby.
Teraz Ship jest zdrowy i cieszy się życiem.
Uwielbia ruch, zabawę i kontakt z człowiekiem. Marzy o nowej rodzinie, która doceni
jego wspaniały charakter i wykorzysta aktywność, charakterystyczną dla tej rasy. Więc
jeśli lubisz długie spacery, jogging, jazdę na
rowerze czy górskie wycieczki zaproś Shipa
do swojego życia, a zyskasz cudownego kompana, który nigdy Cię nie zawiedzie.
Kontakt w sprawie adopcji:
783 553 197, 534 884 174

Bigno - spokojny, grzeczny, cudowny pies wciąż
czeka na dom... Już tak długo...
Bingo ma ok. 8 lat, jest zdrowym, radosnym,
bardzo przyjaznym psem średniej wielkości.
Uwielbia kontakt z człowiekiem i spacery. Jest bardzo przyjacielski w stosunku do
innych psów. Byłby cudownym przyjacielem dla starszych osób, ale też dla rodziny z
dziećmi. To po prostu pies idealny, dlaczego
wciąż nie ma domu...? Podarujmy mu ciepły
kąt i odrobinę miłości. Odwdzięczy się ogromem miłości i przywiązania.
Psiak jest odpchlony, odrobaczony, zaszczepiony, wykastrowany i zaczipowany.
Warunkiem adopcji jest podpisanie umowy
adopcyjnej.

ul. Daszyńskiego 4,
Krzeszowice (koło rynku)

Kontakt: 534 884 174

ŁATEK

WANDZIA
Fundacja Człowiek dla Zwierząt poszukuje
odpowiedzialnego domu dla maleńkiej Wandzi. Sunia ma ok. 1 roku i waży niespełna 4
kilogramy. Ktoś wyrzucił tę kruszynkę do lasu
i nie potrafiła znaleźć drogi do domu.
Malutka jest kontaktowa, radosna, spragniona
kontaktu z człowiekiem. Potrzebuje malutkiego kącika i malutkiej miseczki z jedzeniem
oraz dużo serca, bo zasługuje na wszystko
co najlepsze.
Wandzia została odpchlona, odrobaczona,
zaszczepiona na choroby zakaźne i zaczipowana. Czeka na zabieg sterylizacji.
Warunkiem adopcji jest podpisanie umowy
adopcyjnej.
Kontakt: 534 884 174

Łatek...Choć mi smutno, nadziei nie tracę... To
wszystko przeminie jak sen. Znów pójdę z Panem
na spacer... Musi kiedyś nadejść ten dzień!...
Jestem starszym, bo ok. 10 letnim, średniej wielkości psem ze sporym bagażem doświadczeń.
Już bardzo długo jestem psem bezdomnym.
Od roku mieszkam w fundacyjnym przytulisku,
wcześniej długo na jednej z ulic Opoczna, gdzie
wpadłem pod samochód i doznałem urazu miednicy. Jestem miłym psem, z wielkim sercem
do kochania, któremu bardzo brakuje swojego
człowieka. Dwóch ulicznych kolegów, z którymi
przyjechałem do przytuliska dawno znalazło już
domy, a ja nie ma jakoś szczęścia...
Warunkiem adopcji jest podpisanie umowy
adopcyjnej.
Kontakt: 783 553 197

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
Skład i łamanie: Justyna Kurdyła
Druk: POLSKA PRESS Sp. z o.o.

Nowoczesne rozwiązania protetyczne
Leczenie kanałowe
Bezbolesne usuwanie zębów
Stomatologia dziecięca
Materiały najwyższej jakości
RVG/RTG

Możesz w prosty sposób wspomóc działalność

Fundacji Człowiek dla Zwierząt
a jednocześnie cieszyć się posiadaniem wyjątkowej torby czy kubka.
Możesz też podarować oryginalny prezent bliskiej osobie...
A zwierzaki - podopieczni Fundacji - na tym skorzystają.
Torby i kubki można zamówić wysyłając maila na adres:
czlowiekdlazwierzat@gmail.com
lub dzwoniąc pod numer 534 884 174
Kubki: 20 zł + 8,90 koszt wysyłki
Torby: 27 zł + 5,90 koszt wysyłki
Przedpłata na konto: Fundacja Człowiek dla Zwierząt Bank
Spółdzielczy w Słomnikach 78 86140001 0010 0147 5971 0001

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

U nas zapłacisz każdy rachunek

Sanka 248

Rachunki domowe tylko 1,99 zł

Najtańsze opłaty w miescie
Mieszkanie, Prąd, Gaz, TV, Telefon

NA TYNKI

Płatności ZUS i US tylko 1,99 zł

(PRZY ZESTAWIE OCIEPLENIA)

CENTRUM DOCIEPLEŃ
MIESZALNIA FARB I TYNKÓW
NAJWIĘKSZY WYBÓR KOLORÓW FARB I TYNKÓW W REGIONIE

FARBY • TYNKI • OCIEPLENIA • FILZY
PANELE • DRZWI • ŁAZIENKI i inne
PŁYTY GIPSOWE • WEŁNA MINERALNA
PROFILE • TAPETY – duży wybór
INSTALACJE WOD-KAN-GAZ-C.O.

Tylko u nas wykonasz przelew ekspresowy,
pieniądze na koncie w 5 minut!
Przelew ekspresowy tylko 4,99 zł + 0,5% wpłaty
Zapraszamy Pn - Pt 900 - 1700

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

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

12 283 63 47 • 609 240 849

32-300 Olkusz, ul. Przemysłowa 14

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

U NAS NAJTANIEJ!

"U GÓRALA" 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
NOW
• Skrzynki do decupage
• Pły OŚĆ!
ty O
oraz
• Pły
ty st SB
o
• DRZWI
• Skl larskie
ejka
• MEBLE OGRODOWE
• 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

