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Do kogo w Krakowie trafi
Żółta Koszulka Lidera?

Jedni z najbardziej znanych polskich projektantów mody,
duet Paprocki & Brzozowski, zaprojektowali wyjątkową
koszulkę dla charytatywnego biegu biznesowego – Poland Business Run, odbywającego się w 5 miastach
w Polsce. Żółta Koszulka Lidera już 15 lipca przyznana
zostanie również drużynie z Krakowa, która w akcji Pomagam Bardziej zbierze największą kwotę.
ciąg dalszy na str. 2

SKUTERY
SERWIS “U PANA LESZKA”
• 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
• Skup skuterów uszkodzonych i powypadkowych
800 – 2200
• Sprzedaż części nowych i używanych do chińskich skuterów
• Sprzedaż części używanych do WSK125 i ROMET
• Sprzedaż skuterów nowych i używanych z gwarancją
• Możliwość zostawienia starego lub uszkodzonego skutera w rozliczeniu
• Konkurencyjne ceny napraw
• Wypożyczalnia skuterów i motorowerów

JERZMANOWICE 128B, Tel. 513 410 697

NOWA KOLEKCJA OKULARÓW
PRZECIWSŁONECZNYCH
MASZ WADĘ WZROKU?
OPTYK
OKULISTA
KRZESZOWICE

UL. DASZYŃSKIEGO 2,
TEL. 792 608 139

TRZEBINIA

* INFO W ZAKŁADZIE

Projekt duetu Paprocki & Brzozowski dla Poland Business Run

UL. RYNEK 4,
TEL. 32 753 37 30
www.optyka-victoria.pl

Wykonamy okulary przeciwsłoneczne
z Twoją korekcją

GEODETA
mgr inż. Paweł Wydmański

www.archi-geo.pl

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

Zapraszamy

poniedziałek - piątek

9.00 - 17.00

2

Informacje, Reklamy

małopolski

Projekt duetu Paprocki & Brzozowski dla Poland Business Run

Do kogo w Krakowie trafi Żółta Koszulka Lidera? - cd.

Poland Business Run jest charytatywnym biegiem biznesowym
w formie sztafety, a jego celem
jest pomoc podopiecznym Fundacji Jaśka Meli Poza Horyzonty, która opiekuje się osobami po
amputacjach. Projektanci Marcin Paprocki i Mariusz Brzozowski bez wahania zgodzili
się wesprzeć tę inicjatywę. Jak
obaj przyznają – „Kiedy zostaliśmy zaproszeni do projektu Poland Business Run, przyjęliśmy
tę propozycję z ogromną przyjemnością. W związku z tym
wydarzeniem przygotowaliśmy
wyjątkową, Żółtą Koszulkę
Lidera, jaka w akcji Pomagam
Bardziej aż do września będzie
co miesiąc przyznawana drużynie, która zbierze największą
ilość pieniędzy na cel imprezy”.

Każdy może pomagać bardziej

W akcję Pomagam Bardziej
może włączyć się każdy, niezależnie od uczestnictwa w wyścigu. Wystarczy wejść na stronę
Kraków Business Run i wpłacić
dowolną kwotę za pośrednictwem wybranej drużyny. Środki
te, tak samo jak wszystkie wpływy z opłat startowych, zostaną
skierowane bezpośrednio na
rzecz konkretnych podopiecznych Fundacji Jaśka Meli Poza
Horyzonty. W Krakowie pomoc
zostanie przekazana w pierwszej kolejności Danielowi, który
w wyniku wypadku, a później
zakażenia gronkowcem, stracił
lewą nogę. Profesjonalna proteza sprawi, że po 11 latach będzie
mógł wreszcie swobodnie się
poruszać i w pełni oddać swojej

pracy. Jeśli zebrane środki przewyższą potrzeby beneficjenta,
Fundacja wybierze kolejnych.

Drużyna, która do dnia biegu,
czyli do 14 września, zbierze
najwyższą kwotę zostanie tym niebanalna konstrukcja oraz
samym zwycięzcą kategorii cha- oryginalne, odważne pomysły
rytatywnej. - „Mamy nadzieję, połączone z wielką wrażliwoże dzięki Poland Business Run, ścią... i może właśnie dlatego
Fundacja zdobędzie w tym roku artyści tak chętnie zdecydowali
jak najwięcej protez dla swo- się przyłączyć do grona Partneich podopiecznych. Trzymamy rów tej charytatywnej imprezy,
kciuki za zwycięską drużynę!” która już wkrótce poruszy Pol– mówią projektanci Marcin Pa- skę i pomoże grupie naszych
podopiecznych dosłownie – staprocki i Mariusz Brzozowski.
nąć na nogi”.
Jak mówi Jan Mela, Prezes Fundacji Jaśka Meli Poza Horyzonty
– „Zdecydowaliśmy się zaprosić
do współpracy znany już w Polsce i na świecie duet Paprocki &
Brzozowski, gdyż jak wiemy ich
projekty to przede wszystkim

Poland Business Run to charytatywny bieg biznesowy w formie sztafety, który rozpoczyna się jednocześnie w różnych miastach Polski. Celem inicjatywy jest pomoc podopiecznym Fundacji Jaśka Meli Poza Horyzonty, wspierającej
osoby, które w wyniku różnych zrządzeń losu zostały poddane amputacji. W 2013 roku w jego ramach odbyły się:
Kraków Business Run, Poznań Business Run i Katowice Business Run. Łącznie wzięło w nich udział 4555 osób i zebrano blisko 400 000 zł brutto na 10 protez dla ośmiu podopiecznych Fundacji. W 2014 roku bieg będzie miał swoje
edycje w: Krakowie, Poznaniu, Katowicach, Łodzi i Warszawie. W pierwszej kolejności pomoc zostanie skierowana
dla Daniela, Piotra, Jakuba, Grzegorza, Tomka i Łukasza. Jeśli zebrana kwota przekroczy potrzeby, Fundacja wskaże
kolejnych beneficjantów.
Rejestracja oraz akcja Pomagam Bardziej trwają na:
www.polandbusinessrun.pl oraz dedykowanych stronach biegów w każdym z miast.
Organizatorzy Kraków Business Run 2014:
Fundacja Jaśka Meli Poza Horyzonty, UBS, Radisson Blu Hotel Kraków, Luxoft, Gmina Miejska Kraków, Urząd Miasta
Krakowa, Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie.
Strona www: www.krakowbusinessrun.pl
Profil Facebook: www.facebook.com/KrakowBusinessRun

Fabryka Betonów Wibroprasowanych "WILK"
Maria i Małgorzata Wilk, Marzena Szostek s.c.
ul. Krakowska 378, 32-080 Zabierzów
tel. +48 12/285-10-13
tel. kom. +48 604-566-199
www.kostkabrukowa-wilk.pl
biuro@kostkabrukowa-wilk.pl

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

Apelujemy o pomoc
rodzinie w Racławicach!

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

Apelujemy o pomoc dla Państwa Zajega
– wpłaty na konto nr

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

www.jerzmanowice-przeginia.pl
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TYDZIEŃ BIBLIOTEK W TENCZYNKU

Po raz jedenasty Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich organizowało w dniach 8-15 maja 2014 r., Tydzień Bibliotek –
program promocji czytelnictwa i bibliotek. Ma on na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia,
edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa.
„Czytanie łączy pokolenia” – to hasło tegorocznego Tygodnia Bibliotek.
Hasło nawiązuje do Jubileuszu „650 lat w służbie książki” oraz do ogłoszonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2014-2020, którego celem jest
rozwój i promocja czytelnictwa, poprawienie społecznego wizerunku
książki oraz zwiększenie funduszy na zakup nowości do bibliotek.

Biblioteka w Tenczynku po raz kolejny włączyła się w tę akcję, organizując trzy spotkania z czytelnikami. Pierwsze, które odbyło się 8 maja
zgromadziło prawie 70 najmłodszych czytelników. Dzieci z tenczyńskiego przedszkola przygotowały, pod opieką wychowawczyń Doroty
Giszczyńskiej i Barbary Sochy, bardzo ciekawy program, na który zaprosiłyśmy pierwszoklasistów z Zespołu Szkół w Tenczynku z opiekunkami: Barbarą Święszek i Agnieszką Korbiel. Gościem specjalnym
dzisiejszego spotkania była Marzena Kubin – dyrektor Przedszkola Samorządowego w Tenczynku.

Jan Brzechwa i jego utwory, przedstawione w formie wierszy, piosenek
i zagadek, królowały tego dnia w bibliotece, bawiąc wszystkich wyśmienicie. Wspólne śpiewanie „Kaczki dziwaczki”, odgadywanie bajkowych postaci, a w końcu, wspólne rysowanie zwierząt występujących
w utworach J. Brzechwy zintegrowały uczestników spotkania. Była
również muzyczna zagadka dla nas, bibliotekarek,a dotyczyła postaci
z bajki. Zdałyśmy egzamin pomyślnie – a tą postacią był - Koziołek
Matołek z bajki Kornela Makuszyńskiego.

Wspólne zdjęcia i słodki poczęstunek zakończyły prawie dwugodzinne
spotkanie. Spotkanie, które było wielkim świętem dziecięcej fantazji,
zabawy i radości.

Dnia 12 maja odbyło się drugie spotkanie w ramach Tygodnia Bibliotek.
Bohaterką spotkania była Katarzyna Siwiec – dziennikarka, publicystka, autorka i współautorka popularnych książek o Krakowie, jego historii i mieszkańcach. W spotkaniu uczestniczyła młodzież gimnazjalna
klas pierwszych z Zespołu Szkół w Tenczynku wraz z nauczycielką
języka polskiego Jolantą Zawrotniak.

Pani Kasia opowiadała młodym ludziom o trudnej i odpowiedzialnej
pracy dziennikarza. Uczyła ich jak należy przygotować się do wywiadu
z wybraną osobą, i jak go przeprowadzić. Jak napisać notkę prasową,
co to jest łamanie tekstu... Mówiła o nowych projektach, nad którymi
pracuje. Przybliżyła sylwetki bohaterów swoich książek oraz anegdoty
z nimi związane. Najzabawniejsza dotyczyła zdarzenia, które dało tytuł

książce: „Madame, wkładamy dziecko z powrotem!”. Jubileusz 650 lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego stał się okazją do przypomnienia ważnych dla Polski osób, które odbywały tu studia.

Opowieści o Tenczynku i znanych osobach z nim związanych jak: doktorostwo Pareńscy, ich córka Zosia Żeleńska, Tadeusz Boy-Żeleński,
Stanisław Wyspiański, Wincenty Wcisło, Bogumił Kobiela ... - zakończyły dzisiejsze spotkanie. Młodzi ludzie z wielkim zainteresowaniem
słuchali opowieści, przerywanych śmiechem po kolejnej porcji anegdot.
Wyrazem wdzięczności za ciekawe spotkanie były gromkie brawa oraz
bukiecik konwalii i książki regionalne z podziękowaniem od biblioteki.

Pod hasłem „Moja pasja – moja radość” 14 maja odbyło się ostatnie spotkanie z okazji Tygodnia Bibliotek. Gościliśmy Grzegorza Kowalczyka,
mieszkańca Tenczynka, który opowiadał nam o swojej pasji, jaką jest
modelarstwo. Zaproszeni na spotkanie szóstoklasiści z Zespołu Szkół
w Tenczynku, pod opieką wychowawczyń Karoliny Masłowskiej i Joanny Żak, z zachwytem oglądali wystawę modeli: pojazdów, zwierząt,
budowli – wykonanych z kartonu i drewna. Podziwiali obrazy ułożone z puzzli. Wśród nich największe zainteresowanie wzbudził XVIII-wieczny zegar angielski, którego mechanizm pozwala na precyzyjne
odmierzanie czasu. Uczniowie mieli mnóstwo pytań dotyczących szczegółów technicznych, czasu potrzebnego do zbudowania poszczególnych
modeli, czy możliwości zdobycia surowców wyjściowych. Nasz gość
cierpliwie (największa zaleta tej pasji) odpowiadał na wszystkie pytania, zachęcając jednocześnie młodych ludzi do realizowania i rozwijania swoich zainteresowań.

Osoba Grzegorza Kowalczyka i wystawa jego prac wzbudziły tak ogromne zainteresowanie, że na prośbę grona pedagogicznego z Zespołu Szkół
i Przedszkola Samorządowego odbyły się kolejne spotkania z jego udziałem. I tak: 15 maja odwiedziły nas dwie klasy drugie oraz grupy przedszkolne „Leśne Duszki”, „Wiewióreczki”, „Krasnoludki” i „Skrzaty” .
W poniedziałek 19 maja, z inicjatywy nauczycielki Anny Łukasik, gościliśmy grupę uczniów z klas czwartych . Podobnie jak na wcześniejszych spotkaniach, uczniowie i przedszkolaki byli oczarowani wystawą
i spotkaniem z ciekawym człowiekiem, jakim niewątpliwie jest Grzegorz
Kowalczyk. Wśród uczniów ogłosiliśmy konkurs na hasło reklamowe
dotyczące myśli „Moja pasja – moja radość”. Hasło ma zawierać słowa pasja i biblioteka. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w połowie czerwca.
Fundatorem trzech pierwszych nagród jest nasz gość.

Fakt, że po spotkaniach, z tenczyńskich półek sklepowych zniknęły
wszystkie modele do sklejania, oraz że uczestniczyło w nich 225 osób,
mówi wszystko o ich sukcesie i zasadności. Cieszymy się, że czas spędzony z Grzegorzem Kowalczykiem w bibliotece, wzbudził w młodych
ludziach zainteresowanie prezentowanym tematem, co w przyszłości
przełoży się na poszukiwanie i rozwijanie swoich pasji.
vv Danuta Nowak
Biblioteka w Tenczynku

FELIETON

FELIETON

Wsi spokojna, wsi wesoła!
Który głos twej chwale zdoła?
Kto twe wczasy, kto pożytki
Może wspomnieć zaraz wszytki?
Tak o zaletach polskiej wsi pisał Jan Kochanowski. Teraz
kiedy zaczyna się lato wielu z nas marzy już o odpoczynku, przyrodzie,
świeżym powietrzu i wakacyjnych spotkaniach z rodziną i przyjaciółmi.

Rozpoczęły się wakacje, lato w pełni, a wraz ze sprzyjająca aurą mnóstwo wszędzie
miłośników jednośladów. Rower to taki pojazd, który jest używany przez ludzi w każdym wieku, już kilkunastomiesięczne szkraby wkładamy do różnej maści rowerków
ucząc je od małego jaką frajdę może sprawiać taka jazda. Jednak wielu dorosłych
wśród tej rowerowej ekscytacji gubi gdzieś zdrowy rozsądek. W imię jakiejś bliżej
nieokreślonej idei uważają, że kaski ochronne (które z nazwy mają zapewnić bezpieczeństwo) są niepożądane??? Niemodne???? Niepotrzebne????

Nasz sielski krajobraz W kasku czy bez...

Takie spotkania, to świetna okazja,
by porozmawiać z ludźmi i przypomnieć choćby na chwilę inny świat,
inny czas… Pani Anna wspomina
powojenne lata w swojej miejscowości na południowo-wschodnich
krańcach Polski. - Mieszkaliśmy w
drewnianym domu o dwóch pokojach, a było nas dużo w rodzinie.
Rodzice uprawiali pole, Tata dorabiał jako stolarz. Już jako dziecko
pomagało się rodzicom. Najpierw
to było pasienie krów, później robota w polu. Nie było wtedy kombajnów. Trzeba było wszystko robić
ręcznie. Najtrudniejszy był czas
żniw. Przeważnie było tak, że najpierw my pomagaliśmy sąsiadom,
a później oni pomagali nam. Takie
były zwyczaje.
(…) Często wspominam czas, kiedy
moja najstarsza siostra wychodziła
za mąż (były to lata 50te). Wszystko
odbywało się bez udziału narzeczonego, który był wtedy w wojsku i
nawet nie miał okazji poznać swojej przyszłej żony. Nikt zresztą nie
pytał go o zdanie. Całym przygotowaniem do ślubu i ustalaniem posagu zajęli się rodzice. Pamiętam,
że siostrze musieli dać maszynę

do szycia, konia, krowę, kawałek
pola i pieniądze. Kiedy narzeczony
przyjechał z wojska, nie narzekał
i bez sprzeciwu przyjął postanowienia rodziców. Pożenili się, żyli
razem długie lata, aż do śmierci i
mieli piękne dzieci, które porobiły
kariery.
Wesela dawniej na wsi były zazwyczaj duże. Przed domem budowało
się drewnianą podłogę do tańczenia, zapraszano orkiestrę. Jednym
ze zwyczajów był tzw. „biały wieniec” kiedy goście śpiewali przyśpiewki młodej parze i wrzucali do
koszyka drobne podarki.
(…) Tata nieraz nam opowiadał jak
chodził do naszej Mamy jeszcze
przed wojną. Ponieważ był z sąsiedniej wsi, młodzież z sąsiedztwa
narzeczonej organizowała na niego
obławy, obawiając się go widocznie
jako konkurencji. Mama była dobrą
partią, bo zostawała na gospodarstwie. Tata oczywiście się nie zrażał i chodził dalej. Mama miała
17 lat jak wyszła za niego za mąż.
Długo razem żyli, prawie 60 lat.
Z kolei pan Jan z tej samej wsi przypomina sobie czas wojny, kiedy
będąc dzieckiem oglądał kolejno

przemarsze różnych wojsk, najpierw polskich, później niemieckich, a na końcu sowieckich - Było
na co patrzeć…
Jakiś czas po wojnie - wspomina
pani Anna - moją Mamę zamknęli w areszcie za to, że nie oddała odpowiedniego kontyngentu
w żywności. W domu razem z
Babcią i rodzicami było w sumie
kilkanaście osób do wyżywienia
i nie było jak tego kontyngentu
odłożyć. Sytuację pogarszał fakt,
że na Mamę czekało w domu kilkoro małych jeszcze dzieci. Sprawę
wzięła w ręce moja starsza siostra.
Nie namyślając się wiele poszła
przekonywać „ludową” władzę, że
zamykając tak zasłużoną Ojczyźnie kobietę i Matkę powinni się
wstydzić. Koniec końców Mamę
wypuścili, a rodzina długo opowiadała o bohaterskiej siostrze, która
nie bała się narazić komunistom…
Takich i innych historii można by
znaleźć wiele jeżdżąc po Polsce.
Splatające się losy różnych ludzi
tworzą nasz świat, naszą kulturę
i cywilizację.

vv Monika Rusinek

Fragment wiersza Jana Kochanowskiego „Wsi spokojna, wsi wesoła”. Imiona bohaterów zostały zmienione.

Bardzo często będąc na spacerze
słyszę pod adresem moich dzieci
komentarze typu „mała dzidzia jeździ w kasku”, czy „jeszcze się jeździć
nie nauczyła i musi w kasku” lub też
stwierdzenie dorosłych że „dzieci
jeżdżą w kaskach bo pewnie dopiero
się uczą”. Tak jakby niebezpieczeństwo wypadku groziło tylko tym
„dopiero się uczącym”. Tak samo
można by powiedzieć, że pasów
bezpieczeństwa w aucie powinni
używać tylko kursanci.
W Polsce nie ma obowiązku noszenia kasku podczas jazdy na rowerze.
Mimo prób wprowadzenia ustawowego obowiązku sprawa przepadła
gdzieś w kuluarach sejmu. Kaski
mają równie wielu przeciwników
jak zwolenników, chociaż tych drugich jest zdecydowanie więcej. Fora
internetowe pełne są komentarzy na
temat następstw noszenia lub braku
tego specyficznego nakrycia głowy.
Jednak, co chyba najbardziej uderza, mnóstwo jest komentarzy osób,
które podczas poważnego wypadku
na rowerze miały kask i przeżyły,
brak jest użytkowników, którzy nie
nosili kasków i uczestniczyły w
wypadkach.
Głowa to taka dziwna część naszego
ciała, niby twarda, a jednak delikatna. Nawet niewielki uraz może się
niekiedy skończyć tragicznie. Każdy

rodzic chce, aby jego dziecko było
bezpieczne, aby trzymało się z dala
od wszelkich zagrożeń, wozimy je
w autach w specjalnych fotelikach,
zimą ubieramy czapki i szaliki,
latem wkładamy czapki i kapelusze od słońca, smarujemy kremami
ochronnymi, nad wodą uzbrajamy
w specjalne rękawki, dmuchane
koła i nie spuszczamy z oka – dlaczego więc tak wielu rodziców za
nieważne uważa ochronę głowy
przed uszkodzeniem? Nikt nie
chce myśleć nawet, że jego dziecko
może spotkać jakieś nieszczęście,
ale nawet jeśli pięćdziesiąt upadków skończyło się tylko otarciem
kolana to pięćdziesiąty pierwszy
może się skończyć ciężkim urazem
głowy, przed którym właśnie ma
uchronić kask.
Jest takie powiedzenie „czego Jaś

się nie nauczył, tego Jan nie będzie
umiał”. Jeśli od najmłodszych lat
nie wpoimy dziecku, że kask czy to
na rowerze, czy na rolkach, czy na
motorze służy ochronie, w późniejszych latach ono nie będzie o tym
myślało, bo to niemodnie, bo fryzura
się zniszczy, bo się będą śmiali…
jeśli w dzieciństwie tłumaczymy
dziecku że kask jest dla początkujących, nie dziwmy się później, że
mając kilkanaście czy dwadzieścia
parę lat wsiądzie na motor i rozwali
głowę, bo przecież już jest zaawansowany. Nasze polskie drogi nie
grzeszą prostotą i gładkością, pełno
w nich niemiłych niespodzianek,
po co więc ułatwiać nieszczęściu
zadanie nie dbając o swoje i swoich
dzieci elementarne bezpieczeństwo.”

vv Izabela Szatyn

email: go _ izabelaszatyn@op.pl
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Geodezja, Pośrednictwo, Wycena S.C.
Licencje nr: 5768, 14102, 16297
Agata Kulczycka, Witold 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: 501 579 472, 501 579 526

CHCESZ ZMIENIĆ DOSTAWCĘ
ENERGII ELEKTRYCZNEJ
- PRZYJDŹ DO NAS !

AUTORYZOWANY
PRZEDSTAWICIEL
ENEA S.A.

SPRZEDAMY!!!

MIESZKANIA:
310 000 zł
Krzeszowice, 2 pok. 72 m2
130 000 zł
Krzeszowice, ul. Kościuszki, 2 pokoje, 86 m2
Krzeszowice, 2 pokoje, 47m2
205 000 zł
Kraków Prądnik Cz. ul. Rezedowa ,
455 000 zł
4 pok. 90 m2 dwa poziomy + garaż
410 000 zł
Kraków, ul. Saska, 4 pok. 72m2
Kraków, ul. Radziwiłłowska, 3 pokoje, 108 m2 600 000 zł
DZIAŁKI BUDOWLANE:
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
Prądnik Korzkiewski k/Krakowa 1600m2
340 000 zł
80 000 zł
Siedlec, 1200 m2
90 000 zł
Nowa Góra, uzbrojona, blisko centrum 1400 m2
250 000 zł
Tenczynek, 1650 m2 z mediami
105 000 zł
Tenczynek, 800 m2 z mediami
Tenczynek, blisko centrum, z mediami 2700 m² 265 000 zł
Wola Filipowska – Pasternik, 1700 m²
110 000 zł
DZIAŁKI BUDOWLANO – ROLNE:
Krzeszowice, 6.37 ha
1 719 900 zł
Krzeszowice, 0.2238 ha
35 000 zł
Krzeszowice, 0.3426 ha
18 000 zł
Krzeszowice, 0.5464 ha
32 000 zł
Nowa Góra, 0.1634 ha
80 000 zł
Tenczynek 800 m2 z mediami
105 000 zł
Zalas, 1.36 ha
680 000 zł
DZIAŁKI REKREACYJNE:
Miękina, 7.0 a
10 000 zł
Krzeszowice 6.0 a
25 000 zł
DZIAŁKI ROLNE:
2
Brzezinka k/Rudawy z możliwością zabudowy 3000 m 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

ZAMIENIMY!!!

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
80 000 zł
Paczółtowice, 1.60 ha
Paczółtowice, 0.64 ha
32 000 zł
Paczółtowice 0.57 ha
28 500 zł
DOMY MIESZKALNE:
Krzeszowice:
Krzeszowice ścisłe centrum
- 90 m2 P.U., działka 100 m2 F-ra Vat
Cena 299 000 zł brutto
Krzeszowice Centrum, 800 m2
z zabudowaniami 150 m2
280 000 zł
380 000 zł
260 m2 stan surowy
310 000 zł
115 m2 do zamieszkania
Wola Filipowska:
580 000 zł
257 m2 + garaż
Tenczynek:
95 m2
310 000 zł
Tenczynek pod lasem, blisko centrum
490 000 zł
193 m2 P.U., działka 1900 m2
Radwanowice:
66 m2 + zab. Gosp.
98 000 zł
Paczółtowice:
160 000 zł
70 m2 do remontu + 2000 m2 działki
Nawojowa Góra:
260 000 zł
80 m2 pow. całk.
Zalas:
2
70 m + zab. gosp.
180 000 zł
KOMERCJA:
Krzeszowice
Dr. Kraj. 79 Pawilon Handl. - Usł.- Biur. 35 m2
100 000 zł
Tenczynek:
Działka inwestycyjna 1800 m2+ zab. Przemysłowe
205 000 zł
Kraków Rybitwy:
999 000 zł
Działka 500 m2 + zab. przem. 480 m2

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

WYNAJMIEMY!!!

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

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!

pisklęta w przedszkolu
Nikt z nas nigdy nie pamięta,
Że prócz ludzi są zwierzęta,
Które mają własne życie
Nie zbadane należycie.
Wiosną tego roku dzieci z Przedszkola Samorządowego w Tenczynku miały okazję poznać bliżej różne gatunki zwierząt:
szczeniaczki, koty, króliczki, papugi oraz pisklęta kur i bażantów .
Zdjęcia ze spotkania z pisklętami prezentujemy poniżej.
W kolejnych numerach „Gwarka” postaramy się pokazać zdjęcia
z pozostałych spotkań.
W puchu kokoszki ciepłej i czułej
Z jajek kurczęta wnet się wykluły.
Patrzy kokoszka - dobry początek,
Tyle dzieciątek, tyle kurczątek,
Drobne, drobniutkie, żółte, żółciutkie A jednocześnie myśli ze smutkiem:
„Siedem? Cztery? Dziewięć? Dwa?
I kud-ku-da, i kud-ku-da?
Ach, ileż tego jest w kurniku?”
Ni be, ni me, ni kukuryku!
vv Aleksandra Ornacka-Lipik
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Trzy… dwa… jeden… „START!”
nowa wystawa w Akademii w Bronowicach

Czy sztuka współczesna da się lubić? Czy można ją zrozumieć? Na te i wiele innych pytań
można odpowiedzieć sobie oglądając nową wystawę prac wybranych absolwentów krakowskiej
ASP - ciekawych osobowości, prezentujących różne spojrzenie na otaczającą rzeczywistość.
Wspólną cechą wystawionych dzieł jest ich interesująca wartość artystyczna, poszukiwanie
własnego języka wypowiedzi i - przede wszystkim - żywe współuczestniczenie w kreowaniu
oblicza młodej sztuki, bez chęci szokowania czy bycia „oryginalnym” za wszelką cenę.
START! - wystawa w Akademii w Bronowicach to przegląd twórczości kilkunastu
młodych absolwentów ASP lat
2011-2013, będący intrygującym zapisem różnorodności
spojrzenia na świat, cennej
wrażliwości na jego różnorakie uroki. Wybrane prace nie
starają się jednak być “głosem” czy reprezentacją pokolenia, nie ukazują dominującej lub modnej tendencji. Są
natomiast zbiorem twórczości
młodych ludzi, ciekawych
osobowości, w różny sposób
interpretujących reprezentowane przez siebie dyscypliny.
Są zarazem ukazaniem tych
cech współczesnej młodej
sztuki, która nie chce szokować czy za wszelką cenę być
„oryginalna”, a jedynie zwraca
uwagę na ukryte czy niezauważalne na co dzień aspekty
współczesności.
Ważną cechą wystawionych
dzieł, obok poszukiwania własnego języka wypowiedzi, jest
także otwarcie na inspirację
otoczeniem, twórcze posługiwanie się wielością dostępnych form wypowiedzi w taki

tel. 519 440 519

Krzeszowice (koło rynku)

sposób, aby odbiorcy
przekazać te treści
czy obserwacje, które
dla twórcy są szczególnie ważne. Każdy
z
odwiedzających
Akademię z pewnością znajdzie coś dla
siebie, utożsami się
z którąś z interpretacji rzeczywistości.

- Na pewno wiele
z pokazanych prac
będzie
wymagać
dłuższego zastanowienia,
podejścia
z „wielu stron”, aby
dotrzeć do ukrytych sensów
i znaczeń. W innych z kolei
pozorna czytelność być może
nakieruje uwagę odbiorcy
w nowe rejony, inne światy wyobraźni. Współczesna
sztuka bywa trudna, ale na
pewno nie jest hermetyczna
i da się lubić, wymaga tylko
dłuższego
zastanowienia,
namysłu i otwarcia wyobraźni na autonomię interpretacji,
współuczestniczenia
w dopełnianiu dzieła - mówi
dr hab. Jan Tutaj, prof. ASP,
opiekun artystyczny galerii.

32-080 ZABIERZÓW
UL.CMENTARNA 22
(obok cmentarza parafialnego)

GODZINY OTWARCIA

8.00-17.00
8.00-12.00

Wystawa w Akademii w Bronowicach (Galeria Bronowice,
ul. Stawowa 61) czynna jest
codziennie, od poniedziałku do piątku w godz. 15.00
– 21.00, sobota – niedziela
w godz. 9:00–21:00. (poziom
+1). Wstęp – oczywiście – wolny.

Wystawa START! to już
czwarta ekspozycja, realizowana w ramach Akademii
w Bronowicach we współpracy pomiędzy Akademią
Sztuk Pięknych a najmłodszą
krakowską galerią handlową.

IV GMINNA OLIMPIADA
SPORTOWA DLA PRZEDSZKOLAKÓW

12 czerwca 2014 roku odbyła się IV Gminna Olimpiada Sportowa
dla Przedszkolaków pod honorowym patronatem Burmistrza Gminy
Krzeszowice , w której udział wzięło 10 zespołów z gminy Krzeszowice:
dzieci z Nowej Góry, Tenczynka, Woli Filipowskiej, Czernej, Ostrężnicy,
Nawojowej Góry, Krzeszowic w tym 2 zespoły z prywatnych przedszkoli tj.
Zielonego Przedszkola oraz Tuptusiów . Inaugurację imprezy sportowej
rozpoczęła pani wice dyrektor Mariola Bartl, która powitała przedstawiciela Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach panią Janinę Walkowicz
oraz wszystkich zebranych i gości. 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. Poszczególne
konkurencje przeplatane były
zabawami integracyjnymi i
ruchowymi a miejsca, w które
zostały przygotowane przez harcerzy z Hufca ZHP Krzeszowice.
Za pomoc gorąco dziękujemy!
Nad prawidłowym przebiegiem
zawodów czuwali sędziowie w
składzie: pani Agnieszka Ostachowska - nauczyciel w-f w
Gimnazjum oraz pan Grzegorz
Krzysiak, pan Kamil Kwoka i
pan Grzegorz Wydrych trenerzy
z Akademii Piłkarskiej MAM
TALENT, którym serdecznie
dziękujemy za pomoc w organizacji przedsięwzięcia, nadzorowanie przebiegu zawodów oraz
ich sędziowanie.
Impreza przebiegała w atmosferze zdrowej rywalizacji i wspólnej zabawy. Twarze zarówno

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

zawodników jak i kibiców  rozpromieniała energia i radość a
emocje sięgały zenitu! Do walki
zachęcały okrzyki bojowe oraz
hasła przygotowane przez drużyny na transparentach. Wszystkich startujących, bez względu
na przynależność drużynową,
połączyła nić przyjaźni.
Nagrody, puchary, medale i
dyplomy uwieńczyły zakończenie rozgrywek między-przedszkolnych, w których I miejsce
w ogólnej klasyfikacji zdobyło
Przedszkole Samorządowe z
Tenczynka pod wodzą pani Barbary Sochy i pani Doroty Giszczyńskiej , II miejsce oddział
przedszkolny ze SP w Czernej
przygotowany prze panią Karolinę Bielecką oraz panią Barbarę
Ornacką, III miejsce zdobyło
nasze przedszkole, dzięki przygotowaniu dzieci przez panią
Danutę Arkit oraz panią Grażynę Mykałę.

Wszystkim dzieciom oraz
nauczycielom serdecznie gratulujemy!
Bardzo dziękujemy za hojność
naszym niezawodnym sponsorom
z terenu Krzeszowic: prezesowi
Kopalni Porfiru i Diabazu , Bankowi SKOK Jaworzno oddział
Krzeszowice, Firmie Tytan
EOS , państwu Dorocie i Markowi Brzeń właścicielom sklepu
„GAZDA” w Tenczynku oraz Firmie Poligraficznej PIXEL ART.
Dzięki Państwa pomocy dzieci
mogły cieszyć się wspaniałymi
nagrodami! Jeszcze raz gorąco
dziękujemy!
Jednocześnie serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do
udziału w kolejnej olimpiadzie!
V Gminna Sportowa Olimpiada
dla Przedszkolaków już za rok!

vv Bogusława Nowak
Joanna Smółka

Organizatorzy PS Krzeszowice

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

Projekt ten jest pomysłem
na „wyprowadzenie” sztuki
z klasycznych instytucji, powołanych do jej promowania,
do przestrzeni masowo odwiedzanej przez odbiorców – do
centrum handlowego.

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

W Akademii w Bronowicach
organizowane są wystawy,
instalacje, prezentacje multimedialne, dyskusje, warsztaty,
zajęcia i wiele innych aktywności, przygotowanych przez
Akademię Sztuk Pięknych
w Krakowie.

www.kamieniarstwokruk.pl
kamkruk@op.pl
WYSTAWA
A NAGROBKÓW
RÓWNIEŻ
W FIRMIE POGRZEBOWEJ
W MODLNICZCE

PORADY PRAWNE

Odwołanie darowizny

Zgodnie z przepisem art. 898 § 1 k.c. darczyńca może
odwołać darowiznę nawet już wykonaną, jeżeli obdarowany dopuścił się względem niego rażącej niewdzięczności.
Pojęcie rażącej niewdzięczności
odnosi się do takiego zachowania
obdarowanego, które było skierowane przeciwko darczyńcy świadomie i w nieprzyjaznym zamiarze.
Zgodnie z utrwaloną linią orzeczniczą Sądu Najwyższego należy
wskazać, że rażącą niewdzięczność
mogą stanowić zachowania obdarowanego polegające na zmierzaniu
do świadomego
i celowego wyrządzenia krzywdy darczyńcy, kiedy to obdarowany dokonuje zamierzonych nieprzyjaznych
ataków na darczyńcę dopuszczając
się względem niego popełnienia
przestępstwa przeciwko życiu,
zdrowiu lub czci albo mieniu. Nie
jest natomiast rażącą niewdzięcznością wyrządzanie przykrości i
krzywdy czynione impulsywnie,
gdy obdarowany godzi w dobro
darczyńcy nieumyślnie, a nawet
umyślnie lecz działania te nie
wykraczają poza ramy zwykłych
konfliktów życiowych-rodzinnych.
Należy wskazać, iż zgodnie z przepisem art. 899 § 1 k.c. darowizna
nie może być odwołana
z
powodu niewdzięczności, jeżeli
darczyńca obdarowanemu przebaczył. Jeżeli w chwili przebaczenia
darczyńca nie miał zdolności do
czynności prawnych, przebaczenie jest skuteczne, gdy nastąpiło z
dostatecznym rozeznaniem.

Zgodnie zaś z art. 899 § 3 k.c. darowizna nie może być odwołana po
upływie roku od dnia,
w
którym uprawniony do odwołania
dowiedział się o niewdzięczności
obdarowanego.
Bieg powyższego terminu rozpoczyna się od momentu dowiedzenia
się o przyczynie odwołania darowizny, a więc powzięcia wiedzy o
niewdzięcznym zachowaniu obdarowanego. Nie dotyczy to sytuacji,
gdy skutkiem niewdzięcznego
zachowania jest utrata życia przez
darczyńcę. Zgodnie z wyrokiem
Sądu Apelacyjnego w Łodzi z
26.02.2013 sygn. akt ACa 791/12
przyjąć również należy, że skoro uprawniony przez jeden rok
darowizny nie odwołuje, to albo
obdarowanemu przebaczył, albo
nie odczuł, że zachowanie obdarowanego nosi znamiona zachowania
niewdzięcznego.
Odwołanie darowizny następuje przez oświadczenie złożone
obdarowanemu na piśmie. Forma
pisemna odwołania darowizny
została przewidziana jedynie dla
celów dowodowych. Oświadczenie
o odwołaniu darowizny kieruje się
do obdarowanego i staje się skuteczne w chwili, gdy obdarowany
mógł zapoznać się z jego treścią.
Należy w szczególności pamię-

tać, iż samo
„o dwo ł a n ie
d a rowi z ny”
złożone drugiej stronie nie powoduje jeszcze
automatycznego powrotu przedmiotu darowizny do darczyńcy.
W szczególności w sytuacji, gdy
przedmiotem darowizny jest nieruchomość, skutek rzeczowy może
zostać osiągnięty przez przeniesienie w drodze umowy własności
darowanej nieruchomości z powrotem na darczyńcę. Przeniesienie
to powinno nastąpić w drodze
umowy w formie aktu notarialnego gdyż w przeciwnym razie – w
braku porozumienia stron co do
zawarcia takiej umowy pozostaje darczyńcy droga powództwa o
zobowiązanie obdarowanego do
przeniesienia własności nieruchomości. W razie wykazania zasadności takiego żądania, orzeczenie
sądu stwierdzać będzie obowiązek
obdarowanego do przeniesienia na
darczyńcę prawa własności określonej nieruchomości. Prawomocne
orzeczenie w tej sprawie zastępuje oświadczenie obdarowanego o
przeniesieniu własności nieruchomości na darczyńcę.
vv Rafał Czeladzki
email: RCzeladzki@gmail.com

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

Deser z truskawkami i pianką

Jeszcze truskawki w ogródkach i na straganach są, więc lato
w pełni. Tym razem zapraszam na pyszny deser - banalny
w przygotowaniu (można go podsunąć dzieciom do przygotowania, żeby się w wakacje nie nudziły;)

Zapraszamy do Solarium na Woli Filipowskiej
budynek sklepu Termo-Gaz,
1 piętro w salonie fryzjersko-kosmetycznym

Zapraszamy
na wiosenne opalanie!

Deser z truskawkami i pianką (4 porcje)
• 15 truskawek
• garść czerwonych porzeczek
• 5 łyżek cukru
• 5 łyżek jogurtu naturalnego 0%
• 1/2 opakowania mascarpone
• 1 opakowanie galaretki truskawkowej
• 300 ml wody

Galaretkę rozpuścić w 300 ml wrzącej
wody, nie gotować – odstawić do wystudzenia (ale tak, żeby się nie ścięła).

Truskawki odszypułkować, wypłukać,
przełożyć do pojemnika wraz z umytymi porzeczkami, dodać 3 łyżki cukru
i zmiksować. Odstawić. Wymieszać jogurt z mascarpone i resztą cukru, wmieszać w to galaretkę. Do pucharków wlać
zmiksowane owoce, dodać masę z galaretką i odstawić do schłodzenia.
Pozdrawiam i oby lato trwało jak najdłużej:)
vv Ulla Pałka

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

Zrelaksuj się u nas.

Podróżniczka Teresa Bancewicz na spotkaniu z pasjami

Zapewniamy miłą
atmosferę oraz
nowe brązujące lampy...

1 minuta = 1 złoty
Kontakt: 513 288 895

BEZPŁATNE BADANIE TARCZYCY
(USG tarczycy i oznaczenie poziomu TSH w krwi)
zapraszamy Mieszkanki Powiatu Krakowskiego
w wieku powyżej 25 lat

RACŁAWICE, 26 sierpień 2014
Ośrodek Zdrowia w godz.: 9.00-17.00
ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA

Rejestracja i informacja w Ośrodku Zdrowia
oraz tel. 12 633 02 18, 503 777 651
Wykonawca: Centrum Medyczne Maszachaba

Bohaterką, szóstego już, „Spotkania z pasjami” w Gminnej Bibliotece Publicznej
w Wielkiej Wsi była podróżniczka Teresa Bancewicz. Kobieta, która będąc już na
emeryturze zdecydowała się realizować swoje największe marzenie – podróże
w najodleglejsze zakątki Ziemi. Przez wiele lat obowiązki domowe, praca oraz
ograniczenia związane z wyjazdami zagranicznymi nakładane przez Państwo
powodowały, że plany o dalekich podróżach zawsze schodziły na drugi plan.
Po przejściu na emeryturę zdecydowała, że rusza w drogę. Skromna emerytura nie pozwalała jej
zwiedzać świata razem z biurami podróży. Postanowiła więc
że weźmie sprawy w swoje ręce
i zaczęła podróżować autostopem
z namiotem i śpiworem w plecaku. Wykorzystując doświadczenia
zebrane przez lata, umiejętności
plastyczne oraz dodając do tego
odwagę do realizowania swoich
planów, udowodniła, że podczas
podróżowania nie ma żadnych
ograniczeń.

Nawet bariera językowa nie stanowi
przeszkody. Nie mówiąc już o wieku,
czy zasobności portfela. Na pytanie:
co dodaje Pani energii do dalszych
podroży? Ta optymistyczna 82-latka
odpowiada: kolejne podróże. Często
powtarza, że ani wiek ani pieniądze
nie powinny powstrzymać nas przed
sięganiem po swoje marzenia.

O podróżach pani Teresy Bancewicz
można przeczytać na jej blogu http://
teresabancewicz.blogspot.com/.

Można tam również znaleźć wiele
ciekawych zdjęć oraz prace plastycz-

ne z tkanin przez nią
wykonywane.

Uczestnikom, którzy
dotarli do biblioteki
pomimo złej pogody,
czas dodatkowo umiliły słodkości z Cukierni Stochalski
w Wielkiej Wsi.
Kolejne” Spotkanie z pasjami” odbędzie się 17 lipca (czwartek) o godz.
11.00.

Gościem spotkania on-line będzie
pani Danuta Płatek – mistrzyni

fryzjerstwa (artykuł o niej ukazał się niedawno w czasopiśmie
Wysokie Obcasy
http://www.
wysokieobcasy.pl/wysokieobcasy
/1,138586,16137286,Danuta_Platek _ _ _mistrzyni_fr yzjerstwa.
html) Serdecznie zapraszamy do
biblioteki.

vv www.wielka-wies.pl

DREW-EKO
WYROBY OGRODOWE Z DREWNA
WOLA FILIPOWSKA
ul. Krzeszowicka 67

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.

32-300 Olkusz, ul. Przemysłowa 14

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

> ALTANY
> MEBLE OGRODOWE
> DOMKI LETNISKOWE,
NARZĘDZIOWE
I DREWUTNIE
> HUŚTAWKI
> PLACE ZABAW
> BUDY DLA
PSÓW I KOTÓW
> STUDNIE, WIATRAKI,
DONICE
> SZTACHETY,
PODBITKA,
BOAZERIA

www.altanydreweko.pl

✆ 784 416 692
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Co siedzi w jogurcie?
Czy wszystkie jogurty zasługują na miano zdrowych produktów? Szereg dodatków, które producenci w nie upychają sprawia, że dwa kubki
z powodzeniem mogą zastąpić obiad. Na co szczególnie uważać?

Jogurt jednoznacznie kojarzy nam
się z szybką i pożywną przekąską.
Jego zalet nie sposób przecenić
– jogurt wzmacnia odporność,
poprawia stan skóry, spowalnia
proces starzenia się organizmu,
poprawia trawienie, wzmacnia
kości i zęby. Ma więcej łatwo
przyswajalnego wapnia niż mleko i chroni nas przed groźnymi
bakteriami. To jeden z niewielu
produktów mlecznych odpowiedni dla osób z nietolerancją laktozy.

Lekarze i dietetycy zalecają, by
codziennie spożywać przynajmniej jeden kubeczek jogurtu (ok.
200 g). Powinien być to jednak
jogurt naturalny. Średni kubek
(330g) kolorowego jogurtu zawiera ok. 45 g cukru, czyli mniej
więcej 9 łyżeczek cukru. Jogurty
owocowe mają zazwyczaj więcej cukru niż owoców, a wsad
w nim zawarty ma bardzo mało
wspólnego ze świeżymi owocami
. Wsadem nazwiemy koncentrat
powstały z miąższu owoców, do
którego można dodać cukier lub
syrop glukozowo- fruktozowy.
Znajdziemy tu również aromaty
i barwniki, aby produkt miał wygląd i zapach naturalnych truskawek, jagód czy brzoskwiń.

Mało kto zdaje sobie sprawę skąd
truskawkowe, poziomkowe czy
wiśniowe jogurty biorą piękny
czerwony kolor. Szczególnie te, na
których opakowaniach widnieje
napis „o smaku”. Jogurt truskawkowy od tego o smaku truskawkowym różni się zasadniczo. Ten

drugi to niemal czysta chemia.
Zawsze sięgając po tego typu produkty warto mieć w pamięci czym
się je zabarwia.

Kolor czerwony w jogurcie nadaje barwnik koszenila, E120 jest
naturalnym czerwonym barwnikiem otrzymywanym z mszyc żerujących na kaktusach rosnących
w tropikalnych rejonach Ameryki
Północnej i Centralnej. Barwnik pozyskiwany jest zarówno
z robaczych odwłoków jak i składanych przez nie jaj. Barwniki do
jogurtów można także uzyskać
z aronii lub buraków.

A co z jogurtami zawierającymi
ziarna zbóż? Należy zawsze pamiętać że w pierwszej kolejności
wyszczególnione na opakowaniu
są produkty, których producent
użył najwięcej. Jako pierwsze
zboże wymieniona jest pszenica.
Jest to najtańsze ziarno. Nie jest
ona tak wartościowa jak owies
czy żyto, tym bardziej że najczęściej zboże pszenicy jest poddane
obróbce technologicznej . Takie
ziarno jest dużo tańsze zawiera
dużo mniej błonnika i cennych
mikroelementów. Możemy więc
śmiało twierdzić że jest to niepełnowartościowa pszenica, w przeciwnym razie wypisane mielibyśmy zamiast hasła: „pszenica”
informację „pełne ziarno pszenicy”. Na plus na pewno jest fakt
dodania pozostałych bardzo wartościowych zbóż; wspomnianego
wcześniej żyta i owsa oraz gryki
i prosa. Niestety podejrzewam,

że odsetek tych wartościowszych
jest dużo mniejszy niż mógłby
być w przypadku oczekiwań
konsumenta. Taki produkt wtedy
zawierałby dużo więcej białka
i mniej cukru.

Pozostałe składniki tj. skrobia
kukurydziana
modyfikowana,
żelatyna wieprzowa mają za
zadanie utrzymywać produkt
w warunkach chłodniczych. Czyli, słowem: chemia jako dodatek
przedłużający termin przydatności jogurtu. Ktoś może zapytać,
no dobrze ale w każdym takim
produkcie znajdziemy dodatki
chemiczne, dzięki temu produkt
może dłużej poleżeć w lodówce,
zanim nabierzemy na niego ochotę. Ja odpowiem: Słusznie. Ale
coś kosztem czegoś. W tym momencie świeżość i terminowość
produktu kosztem jego jakości.

Jedno już wiemy, jogurty musimy wybierać z głową. Jeśli mamy
ochotę na jogurt owocowy, najlepiej
sięgnąć po naturalny i zmiksowane
owoce. Wtedy będziemy mieli pewność, że znajduje się w nim błonnik,
witaminy i jest bez dodatku cukru .
W sklepie kierujmy się zasadą : im
krótsza lista składników tym lepiej,
czyli produkt jest bardziej zdrowy.
Najlepiej wybierać jogurty naturalne, bez nazwy „light” czy „0%
tłuszczu”, ponieważ produkty całkiem odtłuszczone pozbawione są
witamin..

vv Magdalena Baran
Dietetyk, PerfectSlim

ZAPRASZAMY DO
ZAPRASZAMY
DO
GABINETU DIETETYCZNEGO
DIETETYCZNEGO
GABINETU
OFERUJEMY
POMOC
DLA:
Zdrowa dieta? Odchudzanie?
Leczenie otyłości?
Z nami szybciej
osiągniesz pożądane efekty!
KONSULTACJA
DIETETYCZNA
JEDNORAZOWA
60 zł
• osób, które
mają problem
z nadwagą
lub otyłością
Spotkanie
z dietetykiem
mające charakter
porady lub indywidualnego
szkolenia. Konsultacja
• osób,
które borykają
się z chorobami
dietozależnymi
ma na celu rozwiać wątpliwości pacjenta - dietetyk odpowiadając na zadawane pytania,
(cukrzyca, miażdżyca, nadciśnienie, alergie lub nietolerancje pokarmowe, i inne)
przekazuje specjalistyczną wiedzę, udziela informacji umożliwiających zmianę nawyków
• osób o zwiększonej
aktywności
ﬁzycznej
- dietetyka sportowców
żywieniowych,
dopasowuje dietę
do stwierdzonych
schorzeń.
• dzieci i młodzieży
OPIEKA DIETETYKA DŁUGOTRWAŁA 130 zł
Kompleksowa
• kobiet wusługa
ciąży obejmująca
i młodychopiekę
mam dietetyka podczas okresu trwania terapii,
składająca
się
z
3
spotkań
z
pacjentem
(1 wizyta
wstępna
– diagnostyczna, dietę
a następnie 2
• wszystkich, którzy chcą zmienić
swoją
dotychczasową
wizyty kontrolne). Na podstawie informacji zebranych podczas wizyty wstępnej, zostanie
i dowiedzieć
się, jak
prawidłowo
komponować
jadłospis. produkprzygotowany
indywidualnie
dopasowany
plan dietetyczny
m.in. z uwzględnieniem
tów zalecanych i nie zalecanych w diecie oraz sposobu ich przyrządzania, a także
Zadzwoń i już dziś umów się na wizytę!!!
przykładowy jadłospis na 3 dni. W czasie trwania terapii pacjent jest w ciągłym kontakcie z
tel. 733-030-663
dietetykiem w celu rozwiania wątpliwości
i pytań.
Podczas każdej
z wizyt dodatkowo
przeprowadzamy
analizę składu ciała.
„PerfectSlim”
Doradztwo
Dietetyczne

Krzeszowice, ul. Legionów Polskich 1, (Pasaż TP – I Piętro),
tel. 733-030-663 • www.perfect-slim.pl
„PerfectSlim”
Doradztwo
Dietetyczne
GODZINY
PRZYJĘĆ:
Krzeszowice,
ul. Legionów
Polskich
1, (Pasaż
I Piętro),
Poniedziałek:
9.00 – 14.00,
Środa:
10.00TP– –18.00
Czwartek:
11.00 – 18.00,
Sobota: 9.00 – 13.00
tel. 733-030-663
• www.perfect-slim.pl

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

PROMOCJA!!!
GODZINY
PRZYJĘĆ:
Sprawdź się poPoniedziałek:
świętach. 21 i 22
maja
badanie Środa:
na analizatorze
9.00 – 14.00,
10.00 –składu
18.00ciała Gratis!!!
Skontroluj zawartości poszczególnych komponentów swojego ciała
Czwartek:
11.00 –masy
18.00,
Sobota:i 9.00
– 13.00
m.in.
tkanki tłuszczowej,
mięśniowej
zawartości
wody.

Kwasy omega-3 – ich właściwości i znaczenie dla zdrowia

Kwasy tłuszczowe omega-3 są ważnym składnikiem błon komórkowych, niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania
naszego organizmu, a w szczególności układu krążenia, mózgu i wzroku. Ponieważ nie jesteśmy w stanie wytworzyć
ich samodzielnie, powinnyśmy dostarczać je w diecie. Dlaczego są takie niezbędne i gdzie ich szukać?
Dieta bogata w kwasy omega-3,
szczególnie DHA, poprawia koncentrację i wpływa korzystnie na
nastrój. Pozwala utrzymać prawidłowe ciśnienie krwi, zabezpieczyć system sercowo-naczyniowy
i zmniejszyć ryzyko chorób serca.
Wspomaga też rozwój i funkcjonowanie mózgu, utrzymuje wzrok
w dobrej kondycji oraz zabezpiecza
siatkówkę przed szkodliwym działaniem promieni ultrafioletowych
(UV). Lekarze podkreślają też bezpośredni wpływ kwasów omega-3
na obniżenie cholesterolu.

- W profilaktyce chorób układu
krążenia rola kwasów omega 3 jest
niepodważalna, co zostało wielokrotnie dowiedzione. Uważa się, iż
ich korzystne właściwości wynikają
z kilku różnych mechanizmów. Są
to: działanie przeciwzakrzepowe,
przeciwzapalne i antyarytmiczne – wyjaśnia Agnieszka Jarosz, dr

n. Med. i lekarz chorób wewnętrznych. - Bardzo istotnym działaniem

kwasów omega-3 jest również ich
bezpośredni wpływ na metabolizm

lipidów (cholesterolu, trójglicerydów), a zwłaszcza triglicerydów
poprzez hamowanie syntezy lipoprotein o niskiej gęstości LDL
czyli tzw. złego cholesterolu i trójglicerydów w wątrobie – dodaje dr.

Agnieszka Jarosz.

Pojawia się też coraz więcej danych, świadczących o roli kwasów
tłuszczowych omega-3 w ochronie
przed wystąpieniem chorób układu
krążenia na tle miażdżycy oraz o ich
działaniu przeciwzapalnym. Wzrasta też zainteresowanie znaczeniem
kwasów omega-3 w szeregu innych
aspektów zdrowotnych: zapobieganiu chorobie Alzhaimera, cukrzycy
i niektórych chorób nowotworowych.
Źródła kwasów
omega-3 w żywności

Podstawowym źródłem kwasów
tłuszczowych omega-3 są tłuste ryby
morskie, takie jak: makrela, łosoś,
halibut czy śledź oraz owoce morza,
z których szczególnie polecany jest
kryl, mały skorupiak przypominający krewetkę. Olej z kryla antark-

tycznego charakteryzuje się bardzo
dużą zawartością Niezbędnych Nienasyconych Kwasów Tłuszczowych
EPA i DHA w formie fosfolipidów,
które mają taką samą budowę jak
błony komórkowe naszego organizmu i całkowicie rozpuszczają się
w wodzie.

- Oznacza to, że kwasy omega-3
zawarte w oleju z kryla są lekkostrawne i dużo łatwiej wchłaniane
przez organizm niż te występujące
w oleju z ryb, gdzie mają postać
trójglicerydów, a co za tym idzie
– wymagają przetworzenia przez
organizm i ponownego odzyskania
dla potrzeb komórek – tłumaczy

Andrzej Markowski, ekspert firmy
MBM Sp. z o. o., przedstawiciel producenta suplementu diety O-Krill 3.

Ponadto olej z kryla antarktycznego
jest bogaty w astaksantynę - najsilniejszy antyutleniacz, jaki możemy
dostarczyć organizmowi do walki
z wolnymi rodnikami, stanowiącymi przyczynę wielu niekorzystnych
procesów w organizmie (w tym

utlenienia złego cholesterolu). Warto
podkreślić, że ta „królowa karetonoidów” jest 800 razy aktywniejsza niż
koenzym Q10, 500 razy silniejsza od
witaminy E oraz 40 razy skuteczniejsza niż beta-karoten!
Kwasy omega 3 powinny być uzupełniane przez te osoby, które nie
jadają ryb regularnie lub jedzą
ich za mało, czyli rzadziej niż raz
w tygodniu.

Rejs statkiem po Wiśle i zwiedzanie opactwa w Tyńcu

W ramach programu „Aktywni i potrzebni – gmina Wielka Wieś przyjazna seniorom” serdecznie zapraszamy wszystkich seniorów
z naszej gminy na wycieczkę – rejs statkiem po Wiśle do opactwa w Tyńcu. Wycieczka odbędzie się w dniu 22 lipca br.
Zapewniamy transport autokarowy pod Bulwary Wiślane,
rejs w obie strony statkiem oraz
opiekę przewodnika.
Dla chętnych przewidziane jest
również zwiedzanie przyklasztornego muzeum – cena biletu
7 zł.
Zapisy dla wszystkich seniorów
chętnych do udziału w wyciecz-

ce przyjmowane są osobiście
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi,
Szyce 65, lub telefonicznie pod
nr 419 11 01 lub 419 04 40, od
pn. do pt., w godzinach 8.00 do
16.00, do dnia 16 lipca br.
Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
vv www.wielka-wies.pl

Organizatorzy Dni Tenczynka - Sołtys Alicja Gaj i Rada Sołecka
wraz z Kołem Gospodyń Wiejskich „Tenczynianki” serdecznie
dziękują wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób pomogli
w organizacji festynu, a przede wszystkim: Alicji i Wiesławowi
Jagiełło, Krystynie i Józefowi Żbikom, Annie i Władysławowi
Szopom, Janinie i Zygmuntowi Pytlikom oraz Urzędowi Miejskiemu w Krzeszowicach i Właścicielom Restauracji Zamkowa.
Poniżej klika zdjęć z imprezy, fot. Andrzej Siuda

Informacje, Reklamy

ECHA JUBILEUSZOWEGO PIKNIKU EKOLOGICZNEGO
PRZY PRZEDSZKOLU W TENCZYNKU
„Przedszkole w Tenczynku jest wyjątkowe każdy tu o tym wie.
Lalki i misie zachodzą w głowę skąd tu dzieciaków tyle jest… „

Jubileuszowy Piknik Ekologiczny
przy Przedszkolu w Tenczynku to było
prawdziwe wydarzenie. Przedszkole
obchodziło 125 lecie istnienia i 5 lat
nowego budynku. Piknik był także
ukoronowaniem Projektu Ekologicznego realizowanego wspólnie ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Przedszkola
w Tenczynku „Tęcza Marzeń” i dofinansowanego przez Urząd Miejski
w Krzeszowicach.
Ogromna rzesza dzieci i rodziców
z całej Gminy Krzeszowice wspaniale spędziła to sobotnie przedpołudnie.
Najpierw oglądano piękne występy
artystyczne przedszkolaków, był pokaz żonglerki w wykonaniu duetu
MUZYLEK MONI, indianie z Arapacho, zamki dmuchane , ogromne
bańki mydlane, jazda konna i bryczką
ze Stadniny Koni Huculskich w Nielepicach oraz grał zespół Krakusy
Music Band . Rodzice wspólnie
z dziećmi wspaniale się bawili podczas konkursów i zajęć ekologicznych
prowadzonych przez nauczycielki
przedszkola tym bardziej, że piknik
połączony był z Dniem Rodziny.
Przybyło wielu wspaniałych gości, a wśród nich: Starosta Powiatu
Krakowskiego Józef Krzyworzeka,
Radny Sejmiku Wacław Gregorczyk,
Radny Powiatu Wojciech Pałka, Burmistrz Czesław Bartl, radna Stanisława Maciejowska, Z-ca Dyrektora
Zarządu Głównego Ochotniczych
Straży Pożarnych w Krakowie Łukasz Smółka, Komendant Oddziału
Gminnego zarządu OSP RP w Krzeszowicach Mieczysław Odrzywołek,
Komendant Policji w Krzeszowicach
Jacek Rosół, sołtys i Prezes OSP Alicja Gaj i wielu innych zaprzyjaźnionych przedszkolem gości. Odczytano
uroczyste adresy od poprzedniego
Burmistrza Wiesława Jagiełły i Dyrektora Ośrodka Rehabilitacji Narządów Ruchu Andrzeja Osiniaka.
Każdy z przybyłych gości otrzymał
okolicznościowy informator wydany
z okazji jubileuszu. Wspaniała pogoda dopełniła całości imprezy i wprowadziła wszystkich w znakomity
nastrój. To było prawdziwe święto
przedszkola.
Dyrektor Przedszkola Marzena Kubin wraz z Prezesem Stowarzyszenia
„Tęcza Marzeń” Katarzyną Blicharską- Cholewa serdecznie dziękują
wszystkim sponsorom, a było ich bardzo wielu - dzięki, którym udało się
zorganizować tak wspaniały Piknik
i wydać jubileuszowy informator.
Serdecznie dziękujemy także rodzicom przedszkolaków, którzy bardzo
aktywnie włączyli się w organizację
konkursów i zajęć oraz w różnej formie wsparli całą imprezę

ZAPRASZAMY
do biblioteki
16 lipca – 29 sierpnia 2014 r.
godz. 11.00-12.30

Wakacje
na
filmowo
16. 07.14 – Jak ukraść księżyc
18.07.14 – Franklin (+ kolorowanki)
23.07.14 – Barbie Syrenkolandia
25.07.14 – Bolek i Lolek (+ kolorowanki)
30.07.14 – Film o pszczołach
1.08.14 – Pszczółka Maja (+ kolorowanki)
6.08.14 – Mój brat niedźwiedź
8.08.14 – Krecik (+ kolorowanki)
13.08.14 – Mikołajek
20.08.14 – Zaczarowana
22.08.14 – Koziołek Matołek (+ kolorowanki)
27.08.14 – Tygrys i przyjaciele
29.08.14 – Wilk i zając (+ kolorowanki)

małopolski

"U GÓRALA"

WSZYSTKO Z DREWNA
U NAS NAJTANIEJ!

8

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

MOŻLIWOŚĆ DOWOZU
WŁASNYM TRANSPORTEM

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

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
OGROMNY WYBÓR I NISKIE CENY!

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

Reklamy

małopolski

Biuro Obrotu Nieruchomościami

Krzeszowice, ul. Legionów Polskich 1
budynek Pasaż TP
--email: biuro@gwarek-nieruchomosci.pl
www.gwarek-nieruchomosci.pl

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

tel. 796-351-499
DOMY
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Do sprzedania budowa domu 126 m kw. plus garaż, na działce 8 a w Krzeszowicach w pięknym,
zacisznym miejscu. Etap prac: pierwsza kondygnacja z wylewkami bez stropu, wszystkie media w
domu: gaz, woda, prąd w tym siła. Miejsce koło lasku (nikt od tej strony się już nie wybuduje) i koło
urokliwej rzeczki. Cena 185 tys. PLN.
Do sprzedania drewniany dom 110 m kw. na pięknej, widokowej działce 8 a w Czernej. Dom jest w
stanie surowym z dachem. W środku jest rozprowadzona instalacja elektryczna, środek częściowo
wykończony płytami regips. Z tarasu można podziwiać piękne widoki na okolicę, jak też na oddalone
góry. Na całość składa się: przyziemie, parter oraz pierwsze piętro. Dojazd drogą utwardzoną.
Polecamy dla nietuzinkowych osób, które będą traktowały to miejsce jako oazę spokoju z dala od
zgiełku i hałasu. Cena: 225 tys. PLN.
Do sprzedania dom do remontu wielkości 140 m kw. z piwnicą i poddaszem. Dom usytuowany jest na
działce 10 a. Prąd w domu, kanalizacja i woda w drodze. Jest możliwość zakupu działki przylegające
do działki z domem: 11 a i 10 a. Dojazd drogą utwardzoną. Spokojna okolica. Dołączam zdjęcia
możliwości modernizacji domu. Cena: 140 tys. PLN.
Do sprzedania dom w Brzoskwini, o pow. 157 m kw., stan surowy zamknięty, działka niecałe 9 a.
Ściany parteru i fundamenty pozostały po domu z lat 40-stych, pozostałą część domu zbudowano
w 2013 roku. W środku rozprowadzona jest instalacja elektryczna, wodna, gazowa i kanalizacyjna.
Dach kryty blachodachówką, okna PCV. Cena: 269 tys. PLN.\
Do sprzedania oryginalny „dom z duszą”, położony na pograniczu Mnikowa i Czułowa, w wyjątkowym
otoczeniu przyrody. Piękny, 150 m kw. dom usytuowany jest na mocno pochylonej 15 a działce, która
bezpośrednio graniczy z lasem Doliny Mnikowskiej. Dom posiada solidną wiatę na dwa auta oraz
drewniany taras 40 m kw. wraz z grillem - kominkiem. Cena: 580 tys. PLN.
Do sprzedania przytulny domek, położony w pięknej, spokojnej okolicy Tenczynka. Dom ma ponad
60 m kw., ale robi wrażenie dużo większego, działka 8 a plus ok. 2 a udziału w drodze. Dom posiada
dwa pokoje, kuchnię i łazienkę. Poddasze do ewentualnej adaptacji - na np. sypialnie dzieci. W
salonie znajduje się kominek oraz wyjście na taras. Całość domu bardzo dobrze ocieplona, dach
kryty blachodachówką. Działka jest w całości ogrodzona, a ogród pięknie zagospodarowany i
utrzymany. Cena: 318 tys. PLN
Uwaga! Nowa cena. Do sprzedania w okazyjnej cenie nieduża kamienica w centrum Olkusza. Całość
dedykowana jest dla inwestora, który ma w planach otwarcie praktyk lekarskich, kancelarii prawniczych
czy adaptacji pod lokale biurowe bądź działalność gastronomiczną. Na dole kamienicy znajdują się
dwa spore lokale z dużymi oknami wystawowymi. Cena: 770 tys. PLN.
Do sprzedania dom wolnostojący 240 m kw. Nadole gm. Dukla, Beskid Niski na 20 a działce. Budynek
jest wyposażony w instalacje elektryczną, gazową, wodno-kanalizacyjną, posiada własną studnię
głębinową. Budynek podpiwniczony, elewacja drewniana, współgrająca z otoczeniem. Dodatkowo
istnieje możliwość dokupienia działek budowlanych przylegających do nieruchomości – 19 arów
oraz 4 ary, a także działki rolnej 6 arów.

DZIAŁKI
9.

10.

11.
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Do sprzedania 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. Działki są położone w pobliżu siebie. Na jednej z nich znajduje się ponad 100 drzew (brzoza,
olsza), wysokości ok. 10 m. Do sprzedania tylko całość. Cena: 110 tys. PLN.
Do sprzedania widokowa, mocno pochylona działka prawie 10 a w Pękowicach gm. Zielonki. Działka
jest mocno pochylona, istnieje możliwość zniwelowania dużego nachylenia. Media włącznie z
kanalizacją w drodze. Cena: 170 tys. PLN.
Do sprzedania działka rekreacyjna 35 a ze skałą w pięknej okolicy widokowych działek Jerzmanowic.
Na działce usytuowana jest skała dużych rozmiarów. Dojazd drogą utwardzoną. Piękna wypoczynkowa
okolica, przez którą przebiega wiele tras turystyczno-wycieczkowych. Cena: 120 tys. PLN.
Do sprzedania działka 15 a w Białym Kościele przy głównej drodze Olkusz-Kraków. Działka ma
szerokość 19 m i długość ponad 70 m. Media: prąd w drodze koło działki, gaz, woda 70 m od działki.
Dalszy pas to tereny rolne, które również można kupić w cenie 1 tys PLN / ar. Jest możliwość dokupienia
1 - 2 Ha. Cena: 160 tys. PLN.
Do sprzedania działka budowlana 11 a w Jeziorzanach gm. Liszki. Foremna działka o szerokości 24
m położona w spokojnej okolicy wśród domów o rzadkiej zabudowie, przy wewnętrznej, asfaltowej
drodze z dala od wału rzeki. Cena: 107 tys. PLN.
Do sprzedania działka budowlana w II lini zabudowy położona w Mnikowie gm. Liszki, o powierzchni
7,8a. Media: woda, prąd i gaz w działce, kanalizacja w drodze wewnętrznej (studzienka). Warunki
zabudowy WZ na dom jednorodzinny. Dojazd drogą asfaltową + wewnętrzną utwardzoną (udział) ok
40m. W pobliżu przystanek autobusowy MPK oraz BUS (300m). Spokojna okolica. Działka z rozległym
widokiem na okolicę. Cena: 87 tys. PLN.
Do sprzedania widokową działkę budowlaną 19 a. Nadole, gm. Dukla, Beskid Niski. Piękna działka
budowlana z widokiem na górę Cergową. Działka w pełni uzbrojona, ogrodzona, zadrzewiona
drzewami owocowymi.Droga dojazdowa asfaltowa. Jest możliwość dokupienia dodatkowo 4a
działki dodatkowej oraz 6a działki rolnej. Cena: 70 tys. PLN.
Do sprzedania widokowa działka budowlana 4 a. Nadole, gm. Dukla, Beskid Niski. Działka z widokiem
na górę Cergową. Droga dojazdowa asfaltowa. Cena: 14,5 tys. PLN.
Do sprzedania pięknie położona działka o pow. 8,5 a w Bolechowicach. Położona przy drodze
asfaltowej, wszystkie media w działce lub przy drodze. Działka jest foremna ok 30 m x ok 28 m.
Początkowo lekko pochyła, później płaska. W pobliżu ładne, nowe domy. Cena: 179 tys. PLN.
Do sprzedania działka o pow. 1,8574 ha. Użytkowanie wieczyste, przeznaczenie – przemysł. Budynek
magazynowo-usługowy o pow. 1710 m kw. Pozwolenie na budowę hali magazynowo-produkcyjnej
ponad 9200 m kw. Ogrodzony teren z nawierzchnią betonową. Uzbrojenieterenu - linie: elektryczna,
wodociągowa, kanalizacyjna sanitarna i opadowa, gazowa i telefoniczna. Działka znajduje się w
północno-wschodniej części Krakowa.
Do sprzedania działka o przeznaczeniu przemysłowym o pow. 2,97 ha. Teren ogrodzony, Uzbrojenie
terenu: linie: elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna: sanitarna i opadowa, telefoniczna. Stacja trafo
z możliwością podpięcia. Istnieje możliwość podziału na 3 mniejsze działki. 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.
Do sprzedania piękna foremna działka 10 a w Burowie, 3 km od Zabierzowie, 2 km od Balic. Działka
budowlana przeznaczona pod budownictwo jednorodzinne, całkowicie uzbrojona: prąd na działce,
woda na działce, gaz przy drodze, kanalizacja na działce. Działka znajduje ssię przy drodze asfaltowej,
piękna okolica, spokój, cisza. Cena: 215 tys. PLN.
Do sprzedania piękna działka pod lasem 11,8 a z drogą w Tenczynku. Działka o pow. 10 a plus udział
w drodze 1,8 a. Piękna i bardzo spokojna okolica. W otoczeniu nowopowstałe domy. Oferujemy
pomoc w uzyskaniu kredytu. Cena: 123 tys. PLN.
Do sprzedania działka o pow. 10 a w Mnikowie w trzeciej linii zabudowy. Działka uzbrojona w gaz,
woda i prąd przy drodze. Działka foremna ok 30 m szerokości i ok 33 m głębokości. Dwie poprzednie
działki wynikające z podziału jednej większej działki są już sprzedane. Droga dojazdowa do działki
wytyczona jest z całości. W poprzednim planie zagospodarowania przestrzennego działka miała
przeznaczenie budowlane. Na chwilę obecną nie uzyska się warunków zabudowy, trzeba czekać
max. do dwóch lat na uchwalenie nowego planu zagospodorowania przestrzennego, w którym ta
działka będzie działką budowlaną. Cena: 59 tys. PLN.
Do sprzedania widokowa działka o wielkości 11,2 a w Siedlcu. W otoczeniu działki same nowe domy.
Dojazd drogą asfaltową, a do samej działki drogą utwardzoną. Udział w drodze. Wszystkie media w
drodze , przy działce. Są do sprzedania również inne działki w tej okolicy: 23,7 a, 11,5 a, 10 a. Piękna
spokojna, widokowa okolica. Działki są pochyłe. Cena: 115 tys. PLN.
Do sprzedania widokowa działka o wielkości 11,5 a w Siedlcu. W otoczeniu działki same nowe domy.
Dojazd drogą asfaltową, a do samej działki drogą utwardzoną. Udział w drodze. Wszystkie media w
drodze , przy działce. Są do sprzedania również inne działki w tej okolicy: 23,7 a, 11,2 a, 10 a. Piękna

spokojna, widokowa okolica. Działki są pochyłe. Cena: 142 tys. PLN.
25. Do sprzedania widokowa działka o wielkości 10 a w Siedlcu. W otoczeniu działki same nowe domy.
Dojazd drogą asfaltową, a do samej działki drogą utwardzoną. Udział w drodze. Wszystkie media
w drodze , przy działce. Są do sprzedania również inne działki w tej okolicy: 23,7 a, 11,2 a, 11,5 a.
Piękna spokojna, widokowa okolica. Działki są pochyłe. Cena: 85 tys. PLN.
26. Do sprzedania widokowa działka o wielkości 23,7 a w Siedlcu. Działka znajduje się pod lasem, w
otoczeniu działki same nowe domy. Dojazd drogą asfaltową a do samej działki drogą utwardzoną.
Udział w drodze. Wszystkie media w drodze, przy działce. Są do sprzedania również inne działki w tej
okolicy: 10 a, 11,2 a, 11,5 a. Piękna spokojna, widokowa okolica. Działki są pochyłe. Cena: 292 tys. PLN.
27. Do sprzedania w Krzeszowicach, w spokojnej okolicy, piękna, foremna działka, o przeznaczeniu:
budownictwo jednorodzinne, o wielkości 48a. Media w drodze przy działce. Bardzo atrakcyjna
cena. Cena: 230 tys. PLN.
28. Działka budowlana położona w Więckowicach gm. Zabierzów, o powierzchni 12 a. Dojazd drogą
asfaltową, do samej działki służebność na drodze dojazdowej. W pobliżu 50 m znajduje się przystanek
autobusowy oaz BUS. Media: prąd, wodociąg i kanalizacja w działce, gaz w drodze. Bezproblemowy
dojazd z Krakowa. Sąsiadująca działka jest również na sprzedaż, budowlana o pow. 8 a. Kształt działki:
prostokąt 28 m front x 42 m głębokość. Atutem położenia działki, jest sąsiadujący las oraz otwarta
przestrzeń. Cena: 264 tys. PLN.
29. Działka budowlana położona w Więckowicach gm. Zabierzów, o powierzchni 8 a. Dojazd drogą
asfaltową, do samej działki służebność na drodze dojazdowej. W pobliżu 50 m znajduje się przystanek
autobusowy oaz BUS. Media: prąd, wodociąg i kanalizacja w działce, gaz w drodze. Bezproblemowy
dojazd z Krakowa. Sąsiadująca działka jest również na sprzedaż, budowlana o pow. 12 ar. Kształt
działki: prostokąt 28 m front x 38 m głębokość. Atutem położenia działki, jest sąsiadujący las oraz
otwarta przestrzeń. Cena: 184 tys. PLN.
30. Działka budowlana w drugiej linii zabudowy, położona w Bolechowicach gm. Zabierzów, o powierzchni
10 a. Dojazd drogą asfaltową, publiczną. W pobliżu przystanek autobusowy oraz BUS (50m). Media:
prąd, wodociąg , kanalizacja i gaz w drodze. Kształt działki: prostokąt 27 m front x 35 m głębokość.
Spokojna okolica, w pobliżu drogi publicznej. Cena: 199 tys. PLN.
31. Do sprzedania działka w Miękini o pow. 10 a. Prąd na działce obok, woda i kanalizacja w drodze.
Dojazd drogą utwardzoną. Cicha i spokojna okolica. Jest możliwość dokupienia sąsiadującej działki
o pow. 11 a. Oferujemy pomoc w uzyskaniu kredytu. Cena: 94 tys. PLN.
32. Do sprzedania działka w Miękini o pow. 11 a. Prąd na działce obok, woda i kanalizacja w drodze.
Dojazd drogą utwardzoną. Cicha i spokojna okolica. Cena: 104 tys. PLN.
33. Do sprzedania działka w I linii zabudowy w Tenczynku, o wielkości 7 a. Na kolejnej działce powstał
nowy dom. Działka położona jest blisko lasu, jednak niedaleko szkoły, sklepu, przedszkola i przystanku
bus. Cena: 104 tys. PLN.
34. Do sprzedania działka 10 a położona w malowniczym i krajobrazowym miejscu, w całości ogrodzona.
W pobliżu kolejnych zabudowań dostęp do mediów, kanalizacja w drodze. W okolicy jest spokój i
cisza. Cena: 136 tys. PLN.
35. Do sprzedania działka budowlana o pow. 7 a. Wszystkie media na działce. Dojazd drogą asfaltową. W
pobliżu zabudowa domów jednorodzinnych. Jest możliwość dokupienia sąsiadujących działek: w sumie
40 a. Spokojna, malownicza okolica. Szczególnie polecam osobom ceniącym spokój. Cena: 87 tys. PLN.
36. Do sprzedania działka budowlana o areale 9 a. Wszystkie media na działce. Dojazd drogą asfaltową,
a następnie utwardzoną. W pobliżu zabudowa domów jednorodzinnych. Jest możliwość dokupienia
sąsiadujących działek: w sumie 40 a. Spokojna, malownicza okolica. Szczególnie polecam osobom
ceniącym spokój. Cena: 107 tys. PLN.
37. Do sprzedania działka budowlana o pow. 11 a. Wszystkie media na działce. Dojazd drogą utwardzoną,
działka jest płaska. W pobliżu zabudowa domów jednorodzinnych. Jest możliwość zakupu działki o
pow. 20 a nawet 40 a. W całości działka jest proporcjonalnie tańsza. Spokojna, malownicza okolica.
Polecam osobom, które chcą odreagować od codziennych zmagań. Cena: 137 tys. PLN.
38. Do sprzedania działka budowlana o areale 40 arów. Wszystkie media na działce. Zjednej strony droga
asfaltowa z drugiej utwardzona, działka jest płaska. W pobliżu zabudowa domów jednorodzinnych. Jest
wstępny projekt podziału na 4 mniejsze działki: 11 a x 2, 9 a i 7 a. W całości działka jest proporcjonalnie
tańsza. Spokojna, malownicza okolica. Cena: 415 tys. PLN

.

LOKALE DO WYNAJĘCIA:

39. Pomieszczenia biurowe 100 m kw. x 2, lub 200 m kw. w Krzeszowicach o podwyższonym standardzie.
Lokal składa się z dwóch pięter, na jednym piętrze znajdują się dwa lokale biurowe, aneks kuchenny,
pomieszczenie socjalne oraz toaleta damska i męska. Ogrzewanie centralne - kocioł zasypowy nowej
generacji. Lokal wyposażony jest w instalację alarmową. Do wynajęcia są dwa lokale po 100 m kw.
każdy (parter i piętro) lub całość 200 m kw. Cena netto (dotyczy pow. 100 m kw.). Cena: 1500 PLN/ m-c.

.

6.
7.

Do sprzedania
gustowny dom w Tenczynku,
wykończony wysokiej klasy
materiałami, o pow. 128 m
kw. z garażem, na działce 6,5
a, w pełni zagospodarowanej.
Cicha okolica, centralna część
Tenczynka. Cena 494 tys. PLN.

Do sprzedania
odreastaurowany, stylowy
dom 100 m kw. w Pisarach
k/Krzeszowic, na działce 10
a. Elewację domu pokrywa
cegła klinkierowa, w oknach
piękne okiennice, na
dachu pasująca do całości
dachówka. Dom ma 3
pokoje, z czego jeden jest do
wykończenia.
Cena 350 tys. PLN.

Do sprzedania
dom w Dulowej
(7 km od Krzeszowic,
7 km od Trzebini),
o pow. 118 m kw., stan
surowy z dachem i papą
bitumiczną, działka 14 a,
w pobliżu mały strumyk,
który można wykorzystać np.
do oczka wodnego.
Cena 175 tys. PLN.

Do sprzedania
dom do remontu (można
zamieszkać), pow. ok. 80-90 m
kw w Jerzmanowicach. Dom
usytuowany jest na działce 5 a. Na
działce znajduje się wybudowany
w późniejszym czasie budynek
gospodarczy, który może
pełnić rolę garażu lub można
przekwalifikować na budynek
mieszkalny. Cała posesja znajduje
się przy drodze asfaltowej gminnej. Cena 165 tys. PLN.

Do sprzedania
zadbany dom o pow. 140 m
kw. (parter 140 m kw. plus
taka sama powierzchnia
na poddaszu - do ew.
zagospodarowania, plus
piwnice) położony w spokojnej,
widokowej okolicy w pobliżu
Krzeszowic, przy drodze
asfaltowej. Działka w całości
ogrodzona, wielkości 17 a.
Cena 635 tys. PLN.

Do sprzedania
działka przemysłowa 53 a w gm.
Kocmyrzów-Luborzyca. Działka
położona jest przy drodze
powiatowej oraz drodze gminnej.
Kilka km dalej zaczyna się gm.
Zielonki. Działka otoczona jest
wokół działkami rolnymi. Obszar
zabudowy: 28%, dopuszczalna
wysokość zabudowania: 9 m.
Odległość od Krakowa: 10 km.
Cena 430 tys. PLN.

Do sprzedania
widokowa działka budowlana
27,5 a w Karniowicach, w pięknej
krajobrazowej okolicy. Szerokość
działki to ok 30 m. Jest możliwość
podziału na mniejsze działki.
Media włącznie z kanalizacją
znajdują się przy osiedlu
nowych domów - bliźniaków
w odległości ok 50 m. Stok
północny, z widokiem na skałki
i góry karniowskie. Dobra oferta
dla dewelopera, jak też dla osób
prywatnych. Cena 430 ty. PLN.

Do wynajęcia
lokal 440 m kw. w Jerzmanowicach
pod działalność typu: przedszkole,
punkt przedszkolny, żłobek,
ośrodek zdrowia, ośrodek
rehabilitacyjny, ośrodek
terapeutyczny. Lokal jest nowy.
Zostanie całkowicie wykończony
w tym roku. Dwa wejścia na dole.
Instalacja alarmowa, opcjonalnie
- solary. Teren będzie ogrodzony,
parking na ok. 15 samochodów;
działka 8 a. Cena 8.800 PLN
netto/m-c.

HALE I OBIEKTY

40. Do wynajęcia hala w Krzeszowicach o wielkości 100 m kw., wysokość 4 m. Może być zamontowana
brama tej wysokości. Możliwe przeznaczenie: magazynowo-usługowo-produkcyjne. Cena: 1500 / m-c
41. Do sprzedania działka 1,18 ha na której znajduje się 5 hal o przeznaczeniu produkcyjno-magazynowo-usługowym. Dwie hale o powierzchni 100 m kw. plus budynki socjalne (jedna posiada kanał),
jedna hala nadająca się pod mechanikę pojazdową dla ciężarówek (wysokość 6,5 m, wjazd 5 m)
z kanałem, jedna hala 700m kw oraz jedna hala 350 m kw. (w tej hali do zrobienia jest częściowo
dach). Całość położona na dużym placu manewrowym, dojazd dla TIR. Cały obiekt jest ogrodzony.
Cena: 2650 tys. PLN.
42. Do wynajęcia hala w Tenczynku o pow. 160 m kw. Hala jest ładnie wykończona, CO z piecem na
przepracowany olej (tanie ogrzewanie). Obiekt znajduje się 100 m od głównej drogi prowadzącej do
Krzeszowic. Jest możliwość wynajęcia dodatkowo hali 265 m kw., która bezpośrednio przylega do
opisanej hali, tworząc literę „L”. Obie hale mają duże przesuwne bramy wjazdowe. Cena: 3 tys. / m-c.
43. Do wynajęcia hala w Tenczynku o pow. 265 m kw. Hala jest ładnie wykończona, CO z piecem na
przepracowany olej (tanie ogrzewanie). Obiekt znajduje się 100 m od głównej drogi prowadzącej do
Krzeszowic. Jest możliwość wynajęcia dodatkowo hali 165 m kw., która bezpośrednio przylega do
opisanej hali, tworząc literę „L”. Obie hale mają duże przesuwne bramy wjazdowe. Cena: 5 tys. / m-c.
44. Do wynajęcia hala ok. 460 m. kw. w okolicach Krzeszowic. Przed halą znajduje się plac manewrowy
ok 3 ary. Wysokość hali między podciągami 5,6 m w najwyższym punkcie (między podciągami
odległość 3 m, dla wstawienia np. maszyny lub urządzenia), stała wysyokość 2,8 m - 3 m. W hali
znajduje się instalacja CO, piec na miał. Jest możliwość zamontowania okien: 6 szt dł. okna: 2,8 m.
Brama wjazdowa, wylewki, budulec: płyta FERMBET (płyta - styropian - płyta) oraz pustak MAX.
Woda oraz prąd hali. Cena: 4,7 tys. / m-c.
45. Do wynajęcia hala ok. 150 m. kw. z placem ok. 14 a na ogrodzonym terenie w Rącznej gm. Liszki.
Cena: 1,2 tys. / m-c

MIESZKANIA
46. Do sprzedania atrakcyjne mieszkanie ponad 50 m kw. w nowoczesnym budynku w spokojnej części
Krzeszowic, blisko lasu. Mieszkanie składa się z obszernego salonu z aneksem kuchennym - kuchnia
w zabudowie i bardzo dużego balkonu oraz pokoju z oddzielnym balkonem. Mieszkanie posiada
duży hol z miejscem na szafę przesuwną oraz bardzo ładnie wykończoną łazienkę. Do mieszkania
przynależy garaż, komórka oraz miejsce na grilla - ogródek. Na podłogach panele i kafle. Ogrzewanie
gazowe. Cena 280 tys. PLN do negocjacji. Możliwa zamiana na mniejsze mieszkanie w Krakowie.
Istnieje także możliwość wynajmu: 900 PLN/m-c plus czynsz 300 PLN plus media.

AKTUALNIE POSZUKIWANE:
1.
2.
3.
4.
5.

SZCZEGÓLNIE POLECAMY

Działka przemysłowa z dojazdem dla TIR, wielkość 25-30 a w podkrakowskich gminach.
Dom do wynajęcia do 30 km od Krakowa.
Dom do wynajęcia w Tenczynku lub Krzeszowicach z ogrodzoną działką.
Mieszkanie do wynajęcia w Krzeszowicach lub okolicy.
Działka budowlana 1200-1800m2, dojazd drogą asfaltową, media w drodze (w tym kanalizacja), niedaleko przedszkole, szkoła,
dobra komunikacja do Krakowa lub Katowice.
Dom do 180 tys. PLN do zamieszkania, najlepiej w Jerzmanowicach lub Wielkiej Wsi.
Mieszkanie do kupna, w Krzeszowicach, na parterze lub pierwszym piętrze w dobrej cenie.

tel. 796-351-499.

Powyższe ogłoszenia nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a dane w nich zawarte mają charakter wyłącznie informacyjny.
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WYDARZENIA KULTURALNE, IMPREZY, SPOTKANIA
konkurs rękodzielniczy „Wyjątkowy twórca”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa zaprasza do udziału w konkursie rękodzielniczym
pt. „Wyjątkowy twórca”, w którym do wygrania są atrakcyjne nagrody.
Organizacja konkursu rękodzielniczego ma na celu odkrywanie bogactwa dziedzictwa kulturowego terenu LGD Stowarzyszenie Korona
Północnego Krakowa. Bogactwo to tworzą ludzie- lokalni twórcy, którzy w odmienny sposób, przy wykorzystaniu różnych form
artystycznych tworzą piękne i nietuzinkowe wyroby. Konkurs ma na celu pokazanie szerszemu gronu odbiorców tych utalentowanych
ludzi oraz ich prace, które niejednokrotnie poprzez swoją unikatowość oraz misterność wykonania staja się lokalnymi dziełami sztuki.
Komplet prac na konkurs powinien zawierać 3 sztuki wyrobów wykonanych dowolną technika rękodzieła. Na prace Stowarzyszenie
czeka do 18 lipca 2014 r., zaś rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do połowy 15 sierpnia 2014 roku.
Zgłoszenie udziału w konkursie następuje poprzez nadesłanie wymaganego w regulaminie pakietu prac konkursowych wraz
z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym. Prace konkursowe powinny być dostarczone do biura LGD Stowarzyszenie Korona
Północnego Krakowa (Raciborowice 126, 32-091 Michałowice, budynek Zespołu Szkół).
Więcej informacji w regulaminie konkursu, na stronie www.koronakrakowa.pl oraz pod numerem tel. 12 346 43 12 oraz pod adresem
e-mail info@koronakrakowa.pl

KRZESZOWICE
TRYPTYKI TOSKAŃSKIE

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Krzeszowicach zaprasza
na wystawę fotografii Aleksandry Szymanowicz „TRYPTYKI
TOSKAŃSKIE”. Wystawa czynna do 23 sierpnia 2014 r.

WIELKA WIEŚ
Konkurs na najlepsze Eko-gospodarstwo

Wójt Gminy Wielka Wieś ogłasza „Konkurs najlepsze Eko-gospodarstwo w Gminie Wielka Wieś”.
Konkurs ma na celu:
a) identyfikację i szerzenie dobrych praktyk w zakresie rozwiązań ekologicznych,
b) wdrażanie takich rozwiązań w gospodarstwach domowych i rolnych,
c) rozpowszechnianie wiedzy z zakresu ekologii,
d) promocję działań proekologicznych,
e) poprawę estetyki Gminy Wielka Wieś,
f) podniesienie stanu czystości i porządku w gminie oraz stanu sanitarnego,
g) kształtowanie postawy współodpowiedzialności mieszkańców gminy za jej wizerunek.
Konkurs przeprowadzany jest w terminie od 1 lipca 2014r. do 15 września 2014 r. Na zwycięzców czekają cenne
nagrody. Więcej na: www.wielka-wies.pl

Konkurs Fotograficzny
Piękno Gminy Wielka Wieś w obiektywie

Wójt Gminy Wielka Wieś ogłasza „VI Konkurs Fotograficzny Piękno Gminy Wielka Wieś w obiektywie”.
Celem Konkursu (przeprowadzonego w dniach od 1 lipca 2014 r. do 28 listopada 2014 r.) jest przedstawienie na
zdjęciach ulubionych i niezwykłych miejsc, ludzi z Gminy Wielka Wieś. Zachęcamy do udziału. Na zwycięzców
czekają atrakcyjne nagrody finansowe.

ZABIERZÓW
Warsztaty „Poczuj rytm Gruzji”
(w ramach cyklu „LATO w centrum kultury”)

WIERSZOBRAZY - polsko–węgierska
wystawa malarstwa

Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach i Galeria w Pałacu
Vauxhall zaprasza na polsko – węgierską wystawę malarstwa
WIERSZOBRAZY 12 lipca 2014, sobota, godz.18.00
Podczas wernisażu usłyszymy czardasze z operetek węgierskich
w wykonaniu solistów opery krakowskiej: Moniki Korybalskiej i
Jana Migały z akompaniamentem Wioletty Fludy. Imprezę współfinansuje Urząd Miasta Krzeszowice. Wstęp wolny.
wystawAplenerową rzeźby Michała Batkiewicza PODRÓŻ

Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach i Galeria w Pałacu Vauxhall zaprasza na wystawę plenerową rzeźby
Michała Batkiewicza PODRÓŻ. Wystawę usytuowaną na Runku w Krzeszowicach można zwiedzać do sierpnia 2014 r.

CHRZANÓW
Kochankowie nie z tej ziemi

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie zaprasza 11 października o godz. 18.00 (sala teatralna
MOKSiR) na spektakl „Kochankowie nie z tej ziemi” w wykonaniu (m.in. Magdaleny Walach czy Dariusza Starczewskiego) kapitalnych aktorów z teatru Bagatela. Bilety w cenie 65 zł. parter, 55 zł. balkon do nabycia w Inforamcji
MOKSiR (32 6233086 wew. 53)

Zachęcamy do udziału w warsztatach, które odbędą się 11 lipca (piątek) o godz. 13:00. Spotkanie poprowadzi Irine
Shiukashvili, która zaprezentuje najpiękniejsze zakątki Gruzji, kulturę oraz nauczy tradycyjnych tańców gruzińskich.
Na warsztaty obowiązują zapisy. Ilość miejsc jest ograniczona. Warsztaty są bezpłatne.
Kontakt: Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, ul. Szkolna 2, 32-080 Zabierzów, tel. 12 285 11 79.

TRZEBINIA
AKCJA LATO 2014

W okresie wakacyjnym TCK w Trzebini przygotowuje różnorodne propozycje dla dzieci i młodzieży. Będą to zajęcia
ruchowe, mecze i turnieje sportowe, warsztaty plastyczne, teatralne, dziennikarskie. Zaplanowano wycieczki
krajoznawcze i rekreacyjne oraz wyjazdy do kina, biblioteki, na basen. Zajęcia będą odbywały się w placówkach
TCK oraz w terenie. Szczegóły na www.tck.trzebinia.pl

WAKACJE Z TCK

Trzebińskie Centrum Kultury zaprasza na I Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny. Termin imprezy: 26 lipca
2014, Dom Kultury „Sokół” w Trzebini – przesłuchania konkursowe w kategoriach:
PREZENTACJE ARTYSTYCZNE
1. Grupy śpiewacze kobiece bez towarzyszenia instrumentalnego 2. Grupy śpiewacze męskie bez towarzyszenia
instrumentalnego 3. Zespoły prezentujące formy autentyczne 4. Zespoły prezentujące formy opracowane
artystycznie
KONKURS POTRAW REGIONALNYCH
Uczestnicy przygotowują 1 potrawę, w ilości min. 50 porcji
27 lipca 2014, Plac przy ul. Ochronkowej w Trzebini – koncert laureatów, występy zespołów zagranicznych, biesiada

Kino "Sztuka" w Chrzanowie zaprasza
„NIEBO ISTNIEJE...NAPRAWDĘ”
• 10.07 seanse o godz. 20.00 •
reż.: R. Wallace; czas: 100 min.; gat: dramat; 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)
„TRANSFORMERS: WIEK ZAGŁADY” 3D
• 11-13.07 seanse o godz. 16.00 (3D dubbing PL), 20.00 (3D napisy) •
• 14-17.07 seanse o godz. 16.30 (3D dubbing PL), 20.00 (3D napisy) •
reż.: M. Bay; czas: 157 min.; gat.: akcja/sci-fi; prod. USA/Chiny, 12 lat
Cena biletu: Piątek - Niedziela: norm. 20,00 zł, ulg. 17,00 zł. Poniedziałek - Czwartek: 17,00 zł.
KINO LETNIE 2014
„MUPPETY POZA PRAWEM” 2D [dubbing PL]
• 13.07 seans o godz. 13.30 • 14-17.07 seans o godz. 11.30 •
reż.: J. Bobin; czas: 112 min.; gat.: familijny/komedia/musical prod. USA, b/o
Cena biletu: 8 zł
„TURBO” 3D [dubbing PL]
• 14.07 seans o godz. 9.00 •
reż.: D. Soren; czas: 96 min.; gat.: animacja/komedia/familijny prod. USA, b/o
Cena biletu: 8 zł
„RATUNKU, JESTEM RYBKĄ” [dubbing PL]
• 15.07 seans o godz. 9.00 •
reż.: M. Hegner, S. Fjeldmark, G. Manwaring; czas: 80 min.;
gat.: animacja/przygodowy/fantasy prod. Dania/Irlandia/Niemcy, b/o
Cena biletu: 2 zł
„DON CHICHOT” [dubbing PL]
• 16.07 seans o godz. 9.00 •
reż.: M. Hegner, S. Fjeldmark, G. Manwaring; czas: 80 min.;
gat.: animacja/przygodowy/fantasy prod. Dania/Irlandia/Niemcy, b/o
Cena biletu: 2 zł

Transformers: Wiek Zagłady – dubbing (3D)

„AMAZONIA. PRZYGODY MAŁPKI SAI” 2D [dubbing PL]
• 17.07 seans o godz. 9.00 •
reż.: T. Ragobert; czas: 83 min.; gatunek: przygodowy/familijny prod. Brazylia/Francja, b/o
Cena biletu: 6 zł

• 11.07, 12.07, 13.07, 15.07, 16.07, 17.07 – seanse 17:00 •
czas: 1 godz., 44 min.; gat: komediodramat, USA

„MERIDA WALECZNA” 2D [dubbing PL]
• 14.08 seans o godz. 10.00 •
reż.: M. Andrews, B. Chapman; czas trwania: 100 min.; gat.: baśń/przygodowy/animacja prod. USA, b/o
Cena biletu: 4 zł
„PRAWDZIWA HISTORIA KOTA W BUTACH” 2D [dubbing PL]
• 21.08 seans o godz. 10.00 •
reż.: M. Makeieff, J. Deschamps; czas: 80 min.; gat: animacja/familijny/komedia prod. Francja, b/o
Cena biletu: 4 zł

Kino "Sokół" w Trzebini zaprasza
• 10.07 - 16:00 i 19:15 – seanse 3D •
czas: 2 godz., 40 min.; gat.: fantasy/fam/akcja., USA/Chiny
Zacznijmy od nowa – napisy

Zbaw nas ode złego – napisy

• 11.07, 12.07, 13.07, 15.07, 16.07, 17.07 – seanse 19:30 •
czas: 1 godz., 44 min.; gatunek: horror/kryminał, USA
premiera: Samoloty 2 – dubbing (3D/2D)

• 18.07 - 3D 16:00, 3D 18:00 • 19.07 - 2D 16:00, 3D 18:00 • 20.07 - 3D 15:00, 3D 17:00 •
• 22.07 - 2D 16:00, 3D 18:00 • 23.07 - 3D 16:00, 2D 18:00 • 24.07 - 2D 16:00, 3D 18:00 •
czas: 1 godz., 40 min.; gat.: anim/komedia/przyg., USA
22 Jump Street – napisy
• 18.07, 19.07, 22.07, 23.07, 24.07 – seanse 20:00 • 20.07 – seans 19:30 •

Informacje, Reklamy
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TECHNOLOGIE BUDOWLANE

Pieski szukają domu

ARIA

Fundacja Dar Serca poszukuje kochającego domu dla malutkiej suczki o imieniu Aria.
Aria została znaleziona na stacji benzynowej w jednej z podkrakowskich miejscowości. Jest
młoda - ma ok. 2 lat. Suczka bardzo lgnie do człowieka, jest miła i przytulasta. Umie chodzić
na smyczy. Mieszka w kojcu z drugim psiakiem, z którym się zaprzyjaźniła, ale na inne psy
szczeka i zachowuje się w stosunku do nich z awersją, co prawdopodobnie wynika ze strachu.
Aria została odrobaczona, odpchlona, zaszczepiona. Jest także wysterylizowana i zaczipowana.
Warunkiem adopcji jest podpisanie umowy adopcyjnej. Kontakt: 882 180 526

TORO

Fundacja Dar Serca poszukuje nowej rodziny dla swojego podopiecznego - psa imieniem Toro.
Toro został porzucony przez swoich poprzednich właścicieli, którzy wyrzucili go w zimowy
dzień w kagańcu, nie dając tym samym szansy na znalezienie pożywienia czy obronę przed
atakiem innego psa.
Toro został zabrany do hotelu dla zwierząt, gdzie okazał się bardzo kontaktowym, przyjaznym,
ułożonym i posłusznym psem. Zna podstawowe komendy, umie chodzić na smyczy.
Toro był leczony na czyraczycę odbytu - chorobę, która często dotyka owczarki, ale jego stan
zdrowia w chwili obecnej jest dobry.
To cudowny, towarzyski i kontaktowy pies, który zasługuje na kochający dom, a odwdzięczy
się wielkim oddaniem i przywiązaniem.
Jest odpchlony, odrobaczony, wykastrowany i zaczipowany.
Warunkiem adopcji jest podpisanie umowy adopcyjnej. Kontakt: 882 180 526

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

Zakład Usług Technicznych RM-INSTAL
ul. Przemysłowa 1, 32-300 Olkusz (budynek HERMES)
tel. 667 944 418, 792 447 442 • www.rm-instal.pl

Mercedes W110 - „Twoje auto do Ślubu”

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

Taczki, rowery i złota kielnia
Ci, którzy nie przestraszyli się prognoz pogody i świętowali Dzień Ojca razem z Hospicjum dla Dzieci „Alma Spei” mają
co wspominać. Zaproszeni tatusiowie, wolontariusze, a także rowerzyści z Fundacji Babci Aliny konkurowali o złotą kielnię
wożąc się w taczkach, budując mur z cegieł, układając domki z kart oraz rywalizując w konkurencjach judo. Zwyciężyli
hospicyjni wolontariusze. „Okazało się, że mają najwięcej krzepy – tak wykazał przyrząd do mierzenia siły pięści, refleksu, co
potwierdziła szybkość, z jaką chwytali pas judo i cierpliwości, o czym przekonaliśmy się, gdy trzeba było chwycić cukierki
pałeczkami ze słomek – wyjaśnia Anna Tatka z Fundacji „Alma Spei”. Drugie miejsce zajęli wolontariusze z zaprzyjaźnionej
firmy CEMEX, brązową kielnię zdobyli tatusiowie, a tuż za podium znaleźli się kolarze.
Nieco słabsza dyspozycja cyklistów z Fundacji Babci Aliny jest całkowicie zrozumiała biorąc pod uwagę, że rowerzyści w 9 dni przejechali
ponad 1000 km. W tegorocznym, V rajdzie „Przez Polskę dla polskich
hospicjów”, pokonali trasę Szczecin-Kraków, odwiedzając po drodze
i obdarowując potrzebnym sprzętem 9 hospicjów. „Babcia Alina, jak
zawsze, sprawiła nam wiele radości ofiarując podopiecznym sprzęt
medyczny m.in. ssaki, dzięki którym życie nieuleczalnie chorych,
małych pacjentów będzie bardziej komfortowe” – mówi Anna Tatka.

K-SYSTEM

okna PCV DRUTEX
drewno budowlane, schody,
boazeria, listwy wykończeniowe,
drzwi drewniane
ul. Bandurskiego 5, 32-065 Krzeszowice

tel. 503-01-07-03
FAX 12 282 11 93

Piknik był też wymarzoną okazją, aby podczas specjalnych
warsztatów, własnoręcznie wykonać biżuterię z nakrętek lub
pachnące mydełko.
Na dzieci czekał też szczudlarz, który na zamówienie puszczał mydlane bańki i robił balonowe zwierzątka.
Tatusiowie z kolei mogli wygrać niespodzianki - karnety na basen i kurs
strzelectwa, które ufundowało Towarzystwo Sportowe Wisła Kraków.

Dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz judo w wykonaniu
podopiecznych Pani Anny Szczęsny z Centrum Młodzieży, którzy pokazywali jak się kłaniać, aby okazać szacunek przeciwnikowi i uczyli sprawnie wiązać judocki pas.

Podobne imprezy „Alma Spei” organizuje przynajmniej raz w roku.
– Zapraszamy na nie naszych podopiecznych wraz z rodzinami i rodzeństwem. Zawsze towarzyszą nam też hospicyjni wolontariusze.
To oni, na czas zabawy, przejmują opiekę nad maluchami. Dzięki
temu rodzice mogą chwilę odetchnąć, porozmawiać, zająć się sobą,
na co zwykle brakuje im czasu – wyjaśnia Anna Tatka i dodaje, że na
pikniki coraz częściej zapraszani są też krakowianie.
- To dobra okazja, aby pokazać im hospicjum od innej -tej bardziej
radosnej- strony i wspólnie świętować. Pamiętajmy, że dzieci, choć
nieuleczalnie chore, są przede wszystkim dziećmi. One też lubią,
gdy jest kolorowo, gdy ktoś opowie bajkę, albo wręczy balonowego
zwierzaka. To prawda, że nasi podopieczni często balansują na granicy życia i śmierci, ale jest też wiele chwil kiedy czują się dobrze.
My chcemy te momenty wykorzystać i sprawić by mogły cieszyć się
z zabawy tak, jak ich zdrowi rówieśnicy.
Piknik odbył się w Centrum Młodzieży im dr. H. Jordana. Został sfinansowany przez Fundację CEMEX „Budujemy przyszłość”.

Alma Spei” Hospicjum dla Dzieci
www.almaspei.pl
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• Sprawy pracownicze
• Szkolenia BHP przez ﬁrmę
z uprawnieniami
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• Zeznania roczne
• Zwrot VAT
na materiały budowlane
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"Gwarek Małopolski" jest kolportowany na obszarze gmin: Jerzmanowice-Przeginia, Krzeszowice, Liszki, Wielka Wieś i Zabierzów. W miejscowościach: Czubrowice, Gotkowice, Jerzmanowice, Łazy, Na Księżym
Polu, Pod Skałą, Przeginia, Racławice, Sąspów, Szklary (Gmina Jerzmanowice-Przeginia), Czerna, Dębnik, Dubie, Filipowice, Frywałd, Krzeszowice, Miękinia, Nowa Góra, Nowa Góra – Łany, Nawojowa
Góra, Ostrężnica, Paczółtowice, Rudno, Sanka, Siedlec, Tenczynek, Wola Filipowska, Zalas, Żary (Gmina Krzeszowice), Baczyn, Budzyń, Cholerzyn, Chrosna, Czułów, Jeziorzany, Kaszów, Kryspinów, Liszki,
Mników, Morawica, Piekary, Rączna, Ściejowice (Gmina Liszki), Bębło, Będkowice, Biały Kościół, Czajowice, Giebułtów, Modlnica, Modlniczka, Prądnik Korzkiewski, Szyce, Tomaszowice, Wielka Wieś,
Wierzchowie (Gmina Wielka Wieś), Aleksandrowice, Balice, Bolechowice, Brzezie, Brzezinka, Brzoskwinia, Burów, Karniowice, Kleszczów, Kobylany, Kochanów, Młynka, Niegoszowice, Nielepice, Pisary,
Radwanowice, Rudawa, Rząska, Szczyglice, Ujazd, Więckowice, Zabierzów, Zelków (Gmina Zabierzów) - w instytucjach użyteczności publicznej, firmach oraz sklepach, w nakładzie 17.000 egzemplarzy.
"Gwarek Małopolski" współpracuje z "Gwarkiem Olkuskim", bezpłatnym dwutygodnikiem informacyjno-reklamowym, kolportowanym w Powiecie Olkuskim na obszarze miast i gmin: Bukowno, Bolesław,
Klucze, Olkusz, Trzyciąż i Wolbrom.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń. Redakcja nie zawsze zgadza się z poglądami wyrażanymi na łamach "Gwarka Małopolskiego". Redakcja odmówi opublikowania
ogłoszeń lub reklam sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego (dobrymi obyczajami). Redakcja zastrzega sobie prawo odmówienia zamieszczenia ogłoszenia lub reklamy, jeżeli
ich treść lub forma są sprzeczne z linią programową lub charakterem tytułu. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania tekstów oraz zmian ich tytułów. Opracowanie graficzne ogłoszeń jest własnością
Wydawcy i nie może być powielane oraz wykorzystywane w całości lub w części bez jego zgody.
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TEL. : 5 0 6 8 6 6 1 4 6
W W W . AT R I U M D O M Y . P L
B I U R O @ AT R I U M D O M Y . P L
P R O J E K T Y I A D A P TA C J E

Brzezie - ul. Narodowa 27
32 - 080 Zabierzów
tel. +48 12 376 40 72
fax +48 12 376 40 73
GSM: +48 501 719 744, 506 138 029

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

I N W E N TA RY Z A C J E I P O M I A RY L A S E R O W E
KIEROWNICTWO I NADZÓR BUDÓW

PROJEKTY WNĘTRZ, WIZUALIZACJE

3D

F O TO G R A F I A A R T Y S T Y C Z N A I R E K L A M O WA
W I Z Y T Ó W K I / P L A K AT Y

FILM REKLAMOWY

POSZUKUJĘ
DO WYNAJĘCIA
domu
w Krzeszowicach
lub okolicy
Tel. 796 – 351 – 499

