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ŚLUB Z SERCEM

Drodzy Narzeczeni,
„Ślub z sercem” to akcja Hospicjum dla Dzieci
„Alma Spei” skierowana do Młodych Par,
które pragną w dniu swojego ślubu zrobić
coś szczególnego dla innych.
Jeśli chcecie podarować uśmiech nieuleczalnie
chorym dzieciom, poproście gości weselnych, aby zamiast
kwiatów przynieśli datek dla podopiecznych naszego domowego hospicjum. W dniu Waszego ślubu, podczas składania życzeń, wolontariusz zbierze pieniądze do specjalnej
skarbony.
Za otrzymane datki kupimy dzieciom sprzęt medyczny
i rehabilitacyjny, zorganizujemy im urodziny lub fantastyczną wycieczkę.
Na pamiątkę tego wydarzenia otrzymacie od nas piękne
podziękowanie.
Z pozdrowieniami,
Zespół „Alma Spei”

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

PRZYJMĘ GRUZ I ZIEMIĘ
na działkę w Tenczynku.

tel: 796 351 499

Więcej informacji o akcji znajdziecie na www.slubzsercem.pl

WYCINKA SALON MEBLOWY
DRZEW
1000 m2 ekspozycji

tel. 535-013-523

Nawojowa Góra
ul. Krakowska 109

(przy trasie 79)

Zapraszamy:
pn. - pt. 10 00 - 18 00
sob
10 00 - 13 00

STAROCIE, BIBELOTY,
PORCELANA, KSIĄŻKI

 504 855 100

• SPRZEDAŻ • SKUP •

SPRZEDAŻ
RATALNA

tel. 662 660 373

• meble
• materace
• łóżka
• sofy
• wypoczynki
• narożniki
• krzesła
• stoły
• dekoracje
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DO SPRZEDANIA

luksusowy dom o pow. 308 m kw, działka o pow. 30 a położony
w niepowtarzalnym miejscu na terenie gminy Krzeszowice.

NOWA CENA: 1.390 tys. PLN
tel. 696 595 118

TYNKÓW
MIESZALNIE FARB I

BOLIX oraz KNAUF

DO SPRZEDANIA

urządzone i gustownie wykończone mieszkanie o pow. 52,5 m kw,
3-pokojowe (plus piwnica) w Zabierzowie. Sprzedaż na początku nowego
roku, choć wcześniej możliwe jest podpisanie umowy przedwstępnej.

CENA: 269 tys. PLN
tel. 696 595 118

Proﬁle, płyty gipso

prawy, gipsy, wełna,
we i OSB, kleje, fugi, za

otwarte:
00
00
pn - pt 6 - 18
00
00
Sobota 6 - 13
lakiery,
styropian, tynki, farby,
artykuły elektryczne
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PANU ZBIGNIEWOWI LECZNAROWI
Jak w kilku słowach oficjalnego pożegnania przedstawić postać konsekwentnego, sprawiedliwego
nauczyciela z powołania, niedzisiejszego, bo w wychowaniu dzieci i młodzieży kierującego się zasadami coraz rzadziej spotykanymi. Jak opowiedzieć o koledze, przyjacielu, uczciwym, prawdomównym, życzliwym. Jakimi słowami wyrazić ból odchodzenia, walkę z chorobą, dzielność i pozostawanie w nadziei do końca.

Opuścił nas na zawsze 27 sierpnia i nie usłyszymy już w hali sportowej Jego tubalnego głosu, nie
wybrzmi gwizdek kończący lekcję. Jednak pozostanie w pamięci naszej i naszych wychowanków,
bowiem czynny zawodowo niemal do ostatniej chwili umiał wywierać dobry wpływ na otoczenie,
kształtować oporne nieraz postawy uczniów.
Zostawił po sobie pustkę, która przynosi nam ból i refleksję o kruchości życia.

Łączymy się w cierpieniu z Najbliższymi Pana Zbigniewa Lecznara, współczując Im z całego serca
straty Męża, Taty, Dziadka.
Pracownicy i wychowankowie
Zespołu Szkół im. Władysława Jagiełły w Tenczynku

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

OJ DZIAŁO SIĘ 15 SIERPNIA W RUDNIE…

Matka Boska Zielna pobłogosławiła nam na wszystkich polach podczas piątej już edycji naszego
wydarzenia! Od rana cudowna słoneczna pogoda, rekordowa ilość uczestników konkursu na
tradycyjny bukiet oraz tłumy gości w sadzie.
Wszystkie przygotowane przez
koleżanki z Rudna ciasta, ogórki,
pajdy ze smalcem i inne smakołyki rozeszły się w mgnieniu oka,
gdy do biesiady przy tradycyjnej
muzyce granej przez kapelę Dudek Lewicki dołączyli turyści
zmierzający na zamek!

W tym roku najbogatszy, najbardziej zgodny z tradycją bukiet
przygotowała pani Wanda Woźniak
z Krzeszowic. W kategorii grup
I miejsce zajęły panie ze Stowarzyszenia Kryspinów.

Organizatorzy dziękują Parafii
W oczekiwaniu na wyniki kon- Tenczynek, wszystkim członkom
kursu śpiewano, jedzono i bawio- Stowarzyszenia Rozwoju Wsi
no się w klimacie dawnych wesel, Rudno, Sołtysowi Rudna Rafaorganizowanych na wsi właśnie łowi Piechocie oraz wszystkim
w plenerze.
wolontariuszom za pomoc w orWokół kaplicy p. w. św. Rafała ganizacji „Ziela z ziół…”.
Kalinowskiego ułożono kon- Dziękujemy Powiatowi Krakowkursowe bukiety, które zosta- skiemu za wsparcie finansowe
ły poświęcone podczas Mszy wydarzenia, panu burmistrzowi
św., a także sfotografowane Wacławowi Gregorczykowi za
przez miłośników ziół, ekologii objęcie honorowym patronatem
i piękna.
zielnego konkursu, Patronom
Ci, którzy chcieli przedłużyć
ten wyjątkowy czas w klimacie
wspólnej zabawy i dobrej muzyki
wieczorem spotkali się na zamku
w Rudnie, gdzie fundacja Kobieta
w Regionie zorganizowała Letni
Koncert na Zamku Tenczyn.

Medialnym za pomoc w promocji, a wszystkim uczestnikom
atrakcji tego dnia dziękujemy
z serca za to, że byli z nami i udowodnili, że bycie razem i szacunek dla tradycji ma sens!

vv Monika Dudek

WYNIKI KONKURSU

Kategoria GRUPY
I miejsce – Stowarzyszenie KRYSPINÓW
II miejsce – KGW Miękinia
III miejsce ex aequo
• Stowarzyszenie Ogrodowe „Tenczyńskie Skałki”
• Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wołowic
• KGW Mętków
Wyróżnienia:
KGW Nawojowa Góra, KGW Rudno
Kategoria INDYWIDUALNA
I miejsce – Wanda Woźniak, Krzeszowice
II miejsce - Janina Podgórska, Chrzanów
III miejsce – Celina Bodzęta, Filipowice
Wyróżnienia:
Bronisława Augustynek, Rudno
Jolanta Seręga, Ostrężnica
Kategoria DZIECI I MŁODZIEŻ
I miejsce – Honorata Kłosowska
II miejsce – Michał Pawelczyk
III miejsce – Mateusz Pawelczyk
Wyróżnienia:
Filip Filipek
Zofia Wójcik
Kornelia Olcha
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ARTYKUŁ SPONSOROWANY

KATALOG IKEA 2017

DLA WSZYSTKICH, KTÓRZY CHCĄ ŻYĆ PO SWOJEMU

Już jest! Katalog IKEA 2017 trafił do blisko 600 tys. mieszkańców Małopolski. W tegorocznej odsłonie tej niezwykle
popularnej publikacji zaprezentowano rozwiązania wyposażenia domu, które inspirują do porzucenia codziennej
presji oczekiwań. IKEA zachęca, aby żyć po swojemu, realizować swoje pragnienia, cieszyć się bliskością i zwykłym
codziennym życiem. Jak co roku w katalogu nie mogło zabraknąć nowych produktów i zapowiedzi kolekcji.
Nie ma jednego przepisu na to, jaki powinien być idealny
dom. Co więcej – wcale nie musi być on idealny. Najważniejsze, żebyśmy mogli żyć w nim po swojemu. O tym jest nowy
Katalog IKEA 2017. Sporo miejsca poświęcono też kuchni. Jeśli tylko dostosujemy ją do swoich potrzeb, znajdziemy inspirację, by gotować pełną parą. Bo gotowanie może
być przyjemnością, a nie nudnym obowiązkiem. Kuchnia to
miejsce, które zachęca do tego, aby pokazać swoje prawdziwe „ja”. By nie trzymać się kurczowo przepisów, dostrzec
urok niepasujących do siebie krzeseł, zjeść czasem kolację
na podłodze. Niedoskonałość też jest piękna. Najważniejsze
jest podążanie własną drogą i słuchanie swojego wewnętrznego głosu. A jeśli zdarzy nam się rozgotować makaron?
Trudno! Zwykłym ludziom to się zdarza.

Katalog IKEA 2017 jest pełen nowości na wielu płaszczyznach – od nowych produktów, przez nowe wzory i materiały, aż po nowe niższe ceny. W Katalogu IKEA 2017
znalazły się również zapowiedzi nowych kolekcji. Jesienią
2016 roku w IKEA zadebiutuje limitowana seria SÄL-

Dodatkowo, po raz pierwszy w historii Katalogu IKEA,
znalazło się w nim 13 opowieści, które pokazują, czym
są wartości IKEA widziane z codziennej perspektywy.
To wyjątkowy sposób na podzielenie się zasadami, którymi kieruje się firma.
Warto dodać, że katalog IKEA to największa na świecie
drukowana publikacja oznaczona certyfikatem FSC™, potwierdzającym, że 100% surowców wykorzystanych przy
produkcji katalogu pochodzi ze zrównoważonych źródeł.

Co nowego w IKEA?
Już od września w IKEA Kraków dostępna jest nowa kolekcja IKEA SVÄRTAN, która jest wynikiem współpracy
firmy ze szwedzkim projektantem Martinem Bergströmem
oraz indyjskimi studentami mody. Wykorzystując jedynie
czerń, biel i odcienie szarości, SVÄRTAN zaprasza nas do LSKAP z drukowanymi wzorami i meblami do jadalni.
odkrycia innego oblicza Indii, które wykracza poza żywe Wiosną 2017 swoją premierę będzie miała zaś prawdziwa
gratka dla fanów designu – seria funkcjonalnych i mobilkolory, zwykle kojarzone z tym pięknym krajem.
nych mebli IKEA PS 2017.

Jedną z nowości w IKEA jest niezwykle funkcjonalna sofa
VALLENTUNA, składająca się z wolnostojących modułów, które można swobodnie obracać, przesuwać, łączyć,
a nawet przestawiać w inną część pokoju. Rozwiązanie to
sprawia, że pomieszczenie, w którym znajduje się sofa pełni nie tylko rolę pokoju dziennego, ale również sypialni lub
salonu, w którym przyjmujemy gości.
Więcej informacji o nowościach i aktualnych ofertach:
www.ikea.pl/krakow

4

Informacje, Reklamy

małopolski

MIEJSKO-GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KRZESZOWICACH

Biblioteka Publiczna w Tenczynku
od 13 lutego 2013 roku
uruchomiła w swojej placówce

LEKCJE NAUKI
JĘZYKA ANGIELSKIEGO
DLA DOROSŁYCH
Zajęcia prowadzone przez lektorkę
Barbarę Ciaputę cieszą się dużym zainteresowaniem
mieszkańców naszej gminy. Po wakacyjnej przerwie
rozpoczynamy kolejny rok nauki.
Pierwsze zajęcia odbędą się 20.09.2016 (wtorek)
o godz. 17.00, i w każdy kolejny wtorek spotykamy
się od godz. 17.00 – 18.30.
Chętnych do nauki języka angielskiego
prosimy o kontakt z biblioteką

nr tel. 12 257 93 87
Na prośbę naszych Czytelników ponownie
przedstawiamy KRZYŻÓWKĘ z poprzedniego numeru
“Gwarka” i zapraszamy do udziału w konkursie.
Rozwiązanie krzyżówki: hasło główne i wszystkie hasła pomocnicze
prosimy o dostarczenie drogą mailową,
przesyłką pocztową lub osobiście na adres:
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Krzeszowicach,
Filia Biblioteczna w Tenczynku, ul. Reymonta 3, 32-067 Tenczynek,
e-mail: mgbptenczynek@wp.pl, tel. 12 257-93-87
Godziny otwarcia: pon.- pt 11.00 - 19.00; czwartek 8.00 - 16.00
w terminie do 30.09.2016 r.
Na trzech zwycięzców, wyłonionych w drodze losowania,
czekają nagrody książkowe.
2
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Jerzy Hauziński : Asasyni

Asasyni byli odnogą sekty muzułmańskich
ismailitów, zamieszkującą niedostępne górzyste
rejony bliskowschodnie, głównie na terenach dzisiejszej Syrii i Iranu w XII i XIII w. Siali postrach na
dworach władców, a ich wpływy sięgały aż krańców Europy. Oskarżani o wszelkie skrytobójstwa,
niewyjaśnione zgony, zagadkowe zaginięcia,
budzili przerażenie, posługując się kindżałem lub
trucizną.

Barbara Kosmowska : Gaduła

O czym poczytamy w tomie Gaduła? O pewnej dziewczynce, która uwielbiała opowiadać i
mówić, ale nie rozumiała, że czasem to bywa
męczące. Dzieci w przedszkolu wręcz zaczęły
jej unikać, aż do dnia, w którym okazało się, że
Gaduła ma świetne pomysły i wymyśla najlepsze zabawy.

Franklin zazdrosny o przyjaciela
Uwielbiany przez dzieci na całym świecie zielony żółwik wciąż ma nowe przygody. Tym razem
chciałby mieć swojego przyjaciela, misia, tylko
dla siebie. Czy miś nie ma prawa bawić się z innymi kolegami? I czy najlepsi przyjaciele zawsze
muszą być nierozłączni? Na te ważne pytania
pomoże Franklinowi odpowiedzieć… czyjś najlepszy przyjaciel!
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POŻEGNANIE LATA - PIKNIK RODZINNY „GRAJ W ZIELONE”
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Monika A. Oleksa : Niebo w kruszonce

Pachnąca drożdżowym ciastem z kruszonką
historia prowadzi nas przez życie Renaty, Kasi,
Emilii i Melanii, pozwalając podpatrzeć, jak
przez dziurkę od klucza, fragmenty ich życia. W
nich to czytelnik niejednokrotnie odnajdzie siebie i natrafi na pytania, na które każda z bohaterek próbuje odpowiedzieć po swojemu.

Alek Rogoziński : Jak cię zabić kochanie

Babcia Klementyna z Ameryki zapisując wielką
fortunę Katarzynie, postawiła warunki, jakie bohaterka trwając w rozpadającym się małżeństwie
z Darkiem, nie jest w stanie spełnić. Czas na
odziedziczenie spadku z każdym dniem niebezpiecznie się kurczy, a więc jedynym wyjściem jakie zostaje Katarzynie to zabicie męża. Problem
w tym, że Darek ma dokładnie taki sam pomysł.
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Winston Graham : Demelza

Druga część sagi rodu Poldarków. Nadchodzą
burzliwe czasy poddające próbie małżeństwo i
miłość Demelzy Carne i Rossa Poldarka. Wysiłki
kobiety, by przystosować się do życia w środowisku kornwalijskich właścicieli ziemskich, niosą
gorycz i troski mimo radości z narodzin pierwszego dziecka...

Max Bilski : Hotel w Lizbonie

„Hotel w Lizbonie” to pierwsza książka z kryminalnej serii Podróże ze śmiercią. Główny bohater
z dużą dawką ironii próbuje przeżyć zabójcze wakacje w gronie współtowarzyszy, wśród których
być może kryje się morderca, i z gadatliwą żoną
u boku. To świetna rozrywka z kilkoma niespodziankami kryminalnymi i satyrycznym spojrzeniem na urlopową rzeczywistość.
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Magdalena Parys : Biała Rika

To bardzo osobista, choć niezupełnie biograficzna książka o dziewczynce, która stopniowo rozwiązuje rodzinne sekrety, a także nie do końca
oczywiste fakty związane z wojną i stosunkami
polsko-niemieckimi. To także książka o wyborach, wrogach publicznych i osobistych, szukaniu korzeni i wybaczaniu.
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Litery z pól od 1 do 10 utworzą nazwisko bohaterki książki "Nic zwyczajnego".

POZIOMO:
5. pięćdziesięciu dwóch do Kolchidy
8. bogini Ibów (Nigeria)
10. stosowane przy omdleniach w XVIII i XIX wieku
12. Wojska Specjalne z Krakowa
13. rozgrywka szachowa
14. prawy dopływ Odry
16. kozak z Bałut za wielką wodą
20. jednostka powierzchni gruntu
21. szwedzkie imię męskie
23. autor piękności na rozszalałym koniu
26. ptak z rodziny alk
27. koszyk, datek, wierni
28. jedna w drugiej
PIONOWO:
1. członek brytyjskiej Izby Lordów
2. ukazała się w 1880 r. pod tytułem „Chybiona powieść”
3. poeta przeklęty z „Anda” S. Czycza
4. w czerwcu nad Stawem Wrońskim
6. jej patronem „Cichociemni Spadochroniarze Armii Krajowej”
7. w kuchni indyjskiej produkty strączkowe
9. jej polskim gatunkiem bluszcz pospolity
10. figa morwowa
11. państwo Konfucjusza
15. Bajm w kolorze niewinności
17. operator maszyn skrawających
18. miejsce bitwy „Wojny Dwóch Róż” (1461 r.)
19. sceniczne nazwisko Władysława Tosika
22. najstarsza epoka jury
23. lew górski
24. Dolnośląska Izba Turystyki – akronim
25. sieć na ryby

oprac. Danuta Nowak - Biblioteka Publiczna w Tenczynku

W niedzielne, gorące popołudnie przy naszym Urzędzie pojawiło się wielu mieszkańców, aby świętować zakończenie lata.
Na najmłodszych, w strefie dzieci, czekały dmuchańce, zabawy z animatorami, malowanie twarzy, kolorowe balony. Jak zawsze
dużym zainteresowaniem wśród dzieciaczków cieszyła się nasza fontanna. W gminnym namiocie promocyjnym można było
uzyskać informacje o ruszającym w bieżącym roku w naszej gminie projekcie dopłat do wymiany pieców węglowych na
energooszczędne (tj. gazowe, biomasa) „Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Wielka Wieś”.
Swoje stoisko na naszej imprezie
ustawił WFOŚiGW z Krakowa, gdzie pracownicy informowali
o programach m.in. 5 września ruszył nabór wniosków w ramach programu pożyczkowego JAWOR na
termomodernizację budynków jednorodzinnych dla osób fizycznych,
z możliwością częściowego umorzenia. Prowadzili również animacje dla
dzieci.
Na scenie zaprezentowali się :
• dzieci ze Szkoły Podstawowej
w Wielkiej Wsi w specjalnym
przedstawieniu przygotowanym
na tą okazję /piosenki, pokaz mody
ekologicznej, Jezioro Łabędzie
w wykonaniu chłopców/
• podopieczni Gminny Ośrodek
Kultury i Sportu w Białym Kościele
GOKIS (Kasia Skrzyniowska, Gabriela Kutnik, Piotr Kutnik wraz
z towarzyszącymi muzykami),
• dzieci z Zespół Szkolno - Przedszkolny w Modlnicy,
• Zespół „Above the Earth”,
• Zespół Szycowianki (piosenki oraz
energetyczna zumba.
Występy naszych gminnych artystów cieszyły się wielkim zainteresowaniem, wszyscy zostali nagrodzeni
drobnymi upominkami i gromkimi
brawami.
Gospodynie z Białego Kościoła
i Wierzchowia przygotowały przetwory, były też świeże, wiejska jaja
i ser kozi, z Bębła od Pani sołtys
przyjechały dorodne dynie i cukinie
- to wszystko było można nabyć na
naszym Pikniku. Panie przygotowały również smaczne wypieki, ich
stosika cieszyły się wielkim zaintere-

sowaniem.
Podczas Pikniku swoje stoiska degustacyjne zaprezentowało również
Stowarzyszenie Winiarzy Jury Krakowskiej , które powstało wiosną
tego roku i zrzesza właścicieli winnic
z terenu Jury Krakowskiej. W tym
momencie jest zarejestrowanych 17
winiarzy i część z nich prowadzi już
oficjalną sprzedaż wina. Wina te są
wyrobem naturalnym, pochodzącym
z własnych upraw winorośli, gdzie
używa się znikomą ilość środków
ochrony roślin, a większość prac wykonywana jest ręcznie.
Podczas imprezy można było oddać stare sprzęty elektroniczne
a w zamian zabrać do domu sadzonki, krzewy lub gadżety promocyjne
gminy. Sadzonki oraz ich sprawne
wydawanie mieszkańcom zapewniła
firma : Ogród Marzeń Urszula Marek z Wielkiej Wsi. Odbiór odpadów
prowadzić będzie SITA Małopolska
Sp. z o.o. W stosiku przez cały czas
imprezy pojawiali się mieszkańcy, którzy oprócz oddania sprzętu
i pozyskania sadzonek mogli uzyskać
fachowa poradę związaną z utrzymaniem roślin.
Jak ekonomicznie i ekologicznie palić w piecu? - mogli się przekonać
mieszkańcy na stanowisku portalu
czysteogrzewanie.pl, na którym fachowcy udzielali szkoleń, porad oraz
informacji z dziedziny ekologicznego i ekonomicznego spalania paliw
stałych oraz w dziedzinie poprawnej
eksploatacji urządzeń grzewczych.
W trakcie imprezy nasz prowadzący
Marcin Kruk wraz z Panią dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu organizowali konkursy dla naj-

młodszych oraz rodzin m.in. wspólne
malowanie latawców czy wyścig na
czas w kuble na śmieci . Uczestnicy
i zwycięzcy otrzymali gadżety promocyjne gminy. Gratulujemy wszystkim uczestnikom.
Nasza Młodzieżowa Rada Gminy
Wielka Wieś przy wsparciu młodzieży z Gimnazjum w Modlnicy oraz
Pani dyrektor Gminnej Biblioteki
Publicznej Joanny Patej zapewniła
aby nasze dzieci i młodzież nie nudziły się na naszym Pikniku.
Prowadzili m.in. warsztaty na sali
obrad:
1. Baw się z multimedialną książką – zajęcia dla dzieci z wykorzystaniem tabletów z Gminna
Biblioteka Publiczna w Wielkiej
Wsi. W trakcie spotkania mobilne
czytanie, interaktywne ilustracje,
animacje.
2. Animacje 3 D – ożywiamy bajkowe postacie.
3. Edukacyjne gry planszowe - zajęcia
dla dzieci z wykorzystaniem gier
(dostępnych w naszej bibliotece).

4. Malowanie twarzy (stanowisko
ulokowane w strefie dzieci).
Podczas Pikniku w restauracji Kalimera (zlokalizowanej tuż przy
Urzędzie) była wypiekana wielka
zapiekanka ziemniaczana w czterech
odsłonach m.in. grecka, wegetariańska, z boczkiem. Po godzinie 18.00
pod sceną odbyła się degustacja,
mieszkańcy ustawili się w długiej
kolejce aby spróbować tego specjału.
Na zakończenie imprezy zagrał
dla nas zespół klezmersko-jazzowy
KlezzJezz a zaraz po nim pojawiły
się leżaki i zaprosiliśmy wszystkich
obecnych do wspólnego oglądania
filmu „Nietykalni” w naszym kinie
plenerowym.
To był niezapomniany dzień, dziękujemy, że byliście z nami na tym
Pikniku „Graj w Zielne” na zakończenie lata. Mamy nadzieję, że Wam
się podobało i że ta impreza na stałe
wejdzie do kalendarza Gminnych
imprez plenerowych.
vv www.wielka-wies.pl
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PROBLEMY ZE STOPAMI W GABINECIE PODOLOGICZNYM
Stopy są bardzo ważną częścią naszego ciała, często jednak przypominamy sobie o nich dopiero, gdy
zabolą. Zapomniane i niewypielęgnowane mogą stać się przyczyną różnych dolegliwości.
Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego właśnie skóra stóp jest szczególnie
narażona na patologiczne zmiany? Chociażby z tego względu, że skóra
stóp różni się od skóry innych części ciała. Przejawia się to przede
wszystkim w strukturze poszczególnych warstw skórnych. Najbardziej
widoczna jest różnica w grubości - skóra na stopach ma prawie 4 mm,
podczas gdy na innych partiach ciała - od 0,5 do 2,5 mm. Tak więc na
stopach mamy gruby naskórek, a cieńszą tkankę podskórną i dużą ilość
gruczołów potowych. Na jednym centymetrze kwadratowym stóp mamy
aż 600 gruczołów potowych. Kiedy pot paruje, wydziela się sól i to ona
odpowiada za przesuszenia i szorstkość skóry stóp.

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

Z drugiej zaś strony taka budowa, a także brak gruczołów łojowych mogą
być źródłem specyficznych problemów, powodując dyskomfort, lecz
także poważne dolegliwości bólowe.

Hiperkeratozy, otarcia, odciski w obrębie stóp, pękające pięty, wrastające
paznokcie to zmora wielu osób w każdym wieku. Jedyną metodą na
przywrócenie zdrowia stopom, jest zrozumienie przyczyn powstawania
bolesnych zmian, ich eliminacja, profilaktyka i prawidłowa pielęgnacja.

Kiedy zwiększa się ciężar naszego ciała, dochodzi do deformacji rozchodzenia się kości stóp np. z powodu płaskostopia, wieku, czy intensywnego
uprawiania sportu. Taki stan powoduje stały ucisk lub otarcia o twarde
powierzchnie obuwia, co w konsekwencji przyczynia się do powstawania
bolesnych zrogowaceń w postaci guzków znanych jako odciski czy
bardziej płaskich zmian - modzeli. Jedne i drugie nie leczone rosną,
doprowadzając do dużego bólu.
Najczęściej występujące problemy stóp i paznokci
• Odciski
• Modzele
• Pękające pięty
• Hiperkeratozy
• Wrastające paznokcie
Statystycznie rzecz biorąc 98 % ludzi przychodzi na świat ze zdrowymi
stopami. Ale faktem jest też to, że ponad 80 % ludzi ma przynajmniej
jeden problem z opisanych powyżej. Tak więc jeśli i Ty masz jakiś problem
ze swoimi stopami i paznokciami, zapraszamy do naszego gabinetu
podologicznego.
Wszystkie zabiegi podologiczne w Instytucie Urody Elf wykonywane są
w oparciu o głęboką wiedzę w sterylnych warunkach i przy użyciu najwyższej jakości sprzętu, specjalistycznych preparatów i jednorazowych
akcesoriów, z zachowaniem najwyższych standardów higienicznych, tak
aby każdy klient czuł się tu bezpiecznie i komfortowo. Instytut Urody Elf
jest gabinetem posiadającym własny autoklaw medyczny, który służy
do sterylizowania narzędzi potrzebnych do wykonywanych zabiegów.
Bezpieczeństwo i zadowolenie naszych klientów to dla nas priorytet.

www.gabinetelf.pl

U nas zapłacisz każdy rachunek
Najtańsze opłaty w miescie

Rachunki domowe tylko 1,99 zł

Mieszkanie, Prąd, Gaz, TV, Telefon

Płatności ZUS i US tylko 1,99 zł
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

Stowarzyszenie Antykwariuszy, Kolekcjonerów
i Marszandów w Krzeszowicach
ma niezwykły zaszczyt zaprosić Szanownych Państwa na:

XVII oraz XVIII Krzeszowicki
Targ Staroci, Antyków i Bibelotów
Doskonałe połączenie elegancji, estetyki
i nowoczesnych technologii, zapewniające
nawet 22%* więcej światła w pomieszczeniu.

Krzeszowice,
ul. Kościuszki (obok CPN)

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

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

który odbędzie się w niedzielę 21 sierpnia 2016 r.
oraz w niedzielę 25 września 2016 r.
na płycie Rynku w Krzeszowicach w godzinach 7.00 - 18.00
Sprzedaż, wymiana.
Wyceny przez profesjonalistów antyków i innych kolekcji.
Opłata - tylko wystawcy - 15 zł za miejsce targowe.
Rezerwacja miejsc i kontakt
Prezes Stowarzyszenia: Maciej Gajewski
tel: 696 475 885
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CYKL: Z BAŚNIĄ I LEGENDĄ WĘDRÓWKI PO ZIEMI KRZESZOWICKIEJ

LEGENDA O DIABLE CO DROGI DO PIEKŁA
ODNALEŹĆ NIE POTRAFIŁ - CZĘŚĆ 1
Podążali leśną drogą, wsłuchani w szelest liści.
W ciągu ostatnich dni spadło ich prawie po kolana. Rozrzucali je nogami na wszystkie strony.
Była prawdziwa, złota jesień.
Kładka nad strumykiem prowadziła w miejsce,
gdzie pomiędzy drzewami jak spod ziemi wyrastały resztki kamiennych murów.
— Proszę pani, a co tutaj było? — Patryk wskazał ręką na sporą budowlę, znajdującą się dwieście metrów dalej.
— Tu niedaleko ciągnął się Diabelski Most,
a obok niego zakonnicy wybudowali zajazd,
gdzie można było się pożywić i otrzymać nocleg, stajnię dla strudzonych koni. Była tam też
mała pralnia. Wszystko po to, aby pielgrzymi mogli zjawić się w klasztornym kościele
w Czernej wypoczęci, syci i w czystej odzieży.
— A można tam zajrzeć? — w lotnym umyśle
Oli obudził się instynkt odkrywcy, który natychmiast udzielił się całej gromadce.
— Oczywiście, tylko bądźcie ostrożni. W takich ruinach o wypadek nie trudno.
Dzieciom nie trzeba było dwa razy powtarzać.
Natychmiast pobiegły w stronę poczerniałych
kamiennych ruin i już po chwili myszkowały
we wszystkich kątach. Między murami zalegała gruba warstwa liści, w niektórych miejscach
dochodząca niemal do metra.
— Ostrożnie! Tam mogą być belki z gwoździami lub inne ostre przedmioty! — wychowawczyni na próżno starała się ogarnąć zapał młodych odkrywców. Nie słyszeli. Każdy z nich
był teraz poszukiwaczem, ważnym trybikiem
w cofającym się zegarze czasu.
Słońce chyliło się ku zachodowi. Drzewa kładły zmęczone cienie na czerwonozłotych kobiercach liści. Kamienne ściany starego domu
powoli oddawały naturze ciepło gasnącego
dnia.
Zza muru, oddzielającego pierwszą salę byłego
zajazdu od dalszych pomieszczeń, dzieci usłyszały przejęty głos Karoliny.

— Popatrzcie co znalazłam!
Dziewczynka trzymała w ręce małą,
drewnianą skrzyneczkę, rozmiarami
nie większą od grubej książki. Już
na pierwszy rzut oka było widać, że
przedmiot jest bardzo stary. Poczerniałe drewno, chyba dębowe, a może
bukowe, zachowało się bardzo dobrze.
Mosiężne okucia na rogach pokrywała patyna. Zamek, również czarny od
starości, był otwarty. Oczywiście, ani
śladu jakiegokolwiek kluczyka.
— Ale fajne! Co to takiego? Co tam
jest w środku?
Wewnątrz nie było nic, oprócz paru
zeschłych liści, prawdopodobnie jeszcze z którejś jesieni sprzed lat.
Pani Agata ostrożnie wzięła szkatułkę w ręce.
— Piękna rzecz i na pewno bardzo stara. Ładnie by to wyglądało na naszej klasowej wystawie… Zgadzasz się, Karolino?
— Tak… Ale czy mogłabym wziąć ją do domu
tylko dziś, żeby pokazać rodzicom i bratu?
— Oczywiście, oczywiście! Przecież to ty ją
znalazłaś!
Na tę noc astronomowie zapowiedzieli nadzwyczajne wydarzenie: po północy Ziemia
powinna była ustawić się pomiędzy Słońcem
i Księżycem, dokładnie na jednej linii. W dodatku Księżyc miał znajdować się bliżej Ziemi
niż zazwyczaj, w wyniku czego należało oczekiwać niezwykle pięknego zaćmienia Księżyca, który, nienaturalnie wielki, przez prawie
całą drugą część nocy miał świecić przygaszonym czerwonawym blaskiem, a około czwartej
nad ranem — zniknąć zupełnie na jakiś czas.
Karolina poszła spać wcześniej niż zazwyczaj.
Była dość zmęczona po wycieczce. Gdy zasypiała, księżyc, jeszcze całkiem jasny, świecił
prosto w jej okno. Przebudziła się już nad ranem. Pierwszą rzeczą, jaką zauważyła, była
stara szkatułka. Pamiętała, że przed snem po-

łożyła ją na stoliku obok łóżka. W czerwonawej księżycowej poświacie pudełko wydawało
się jakieś inne, jakby odnowione. Nawet poczerniałe okucia zdawały się lekko błyszczeć.
Dziewczynka odruchowo wzięła je w ręce
i otwarła. Pamiętała dobrze, że wewnątrz nie
było nic ciekawego — a tymczasem teraz
znajdowało się tam parę malutkich arkusików
sztywnego pożółkłego papieru pokrytego drobnym i prawie zupełnie nieczytelnym pismem
ze staroświeckimi zawijasami. W czerwonym
blasku księżyca litery wyglądały, jakby były
napisane czerwonym atramentem — a może
to była zaschnięta krew?! Wszystko było dziwne i nieoczekiwane… Karolina nie była nawet
pewna, czy to jej się przypadkiem nie śni. I już
zupełnie nie zdziwiła się, że bez trudu daje
sobie radę z odszyfrowaniem starego pisma,
że je rozumie, choć wcale nie jest pewna, czy
to było napisane po polsku. Zaczęła czytać.
* * *
ciąg dalszy nastąpi
vv Autorzy:
uczniowie kl. III a
s.p. Zespołu Szkół w Tenczynku
pod kierunkiem wychowawczyni
Agaty Czopor.

ul. Dębowa 11, 32-067 Tenczynek
tel. kontaktowy: 606 630 628
e-mail: sbbremonty@gmail.com

• adaptacje poddaszy
• zabudowy karton/gips
• suﬁty napinane
• odwierty w betonie
oraz
• inne prace remontowo - budowlane
• solidne i szybkie realizacje
• kompletny, nowy sprzęt budowlany
• przystępne ceny
• wieloletnie doświadczenie w branży budowlanej
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Z CYKLU „INSPIRUJĄCY LUDZIE” WYWIAD Z POETKĄ MARTĄ DĄBKOWSKĄ
- Marto, przede wszystkim chciałam podziękować Ci za Twoją poezję. Niezwykle mnie
porusza. To kwintesencja radości życia, wiary
i nadziei. Co daje Ci taką siłę, taki optymizm,
bo jeśli chodzi o talent, to niewątpliwie się z nim
urodziłaś…☺
- W życiu otrzymałam bardzo wiele. Jestem otoczona wspaniałą rodziną i przyjaciółmi. Mimo
trudności, jakie się wiążą z moją niepełnosprawnością, dane mi jest wciąż przeżywać mnóstwo
pięknych chwil i niezwykłych przygód. To wszystko jest dla mnie natchnieniem do pisania optymistycznych wierszy.
- Co uważasz za najważniejsze w życiu? Na ile
istotna jest w nim rodzina, przyjaciele?
- Na pewno więzi międzyludzkie. Miłość, przyjaźń. Bez relacji z bliskimi, czy mniej bliskimi
osobami jest pustka. Wszystko traci sens. Bo niby
na co komu poezja czy osiągnięcia, jeśli nie mamy
się z kim nimi podzielić.
Dla mnie bardzo ważna jest także relacja z Bogiem, której ciągle się uczę.
- Jak byś siebie zdefiniowała?
- Ojej trudne pytanie. Ciężko opisać samą siebie,
ale chyba najkrócej szalona optymistka.
- Wiem, że uczestniczysz w pielgrzymkach do
Częstochowy. To dla Ciebie na pewno wyzwanie jeszcze większe niż dla osób pełnosprawnych ruchowo. Kto Ci w tym uczestnictwie pomaga? Co z tego wynosisz dla siebie?
- W grupie XVII pielgrzymki krakowskiej co
roku idzie grupka wspaniałych młodych ludzi,
którzy zabierają ze sobą osoby niepełnosprawne.
Już drugi rok mam przyjemność z nimi pielgrzymować. Z każdym kilometrem wędrówki relacje
z opiekunami zastępują relacje przyjacielskie. To
jest piękne.
Pielgrzymka to niesamowite przeżycie, przede

wszystkim duchowe. Pogłębia więź z Bogiem, wycisza, uczy ogromnej pokory. Uczy
też tego jak tak naprawdę niewiele potrzeba
człowiekowi do życia. A wszelkie niedogodności nie mają znaczenia, jeśli się nieustannie
myśli o Celu wędrówki.
- Słyszałam też o Twoim spotkaniu z Papieżem Franciszkiem podczas tegorocznych
krakowskich Światowych Dni Młodzieży.
Czy wydarzenie to było dla Ciebie dużym
przeżyciem? Jak odebrałaś Papieża?
- Spotkanie z Papieżem Franciszkiem było
dla mnie ogromnym zaszczytem i radością.
Ojciec Święty jest osobą od której emanuje
niezwykła miłość do ludzi. Czułość i życzliwość z jaką podszedł do mnie i do innych pasażerów papieskiego tramwaju, była wzruszająca.
Niewątpliwie było to niezwykłe przeżycie, które
do końca życia pozostanie w mojej pamięci i sercu.
Teraz pozostaje nieustannie pracować nad sobą by
wdrożyć w życie naukę Papieża Franciszka.
- Jakie są Twoje plany na przyszłość? Czy są
dalsze plany wydawnicze po sukcesie Twoich
tomików poezji „Mam nad sobą niebo” oraz
„Nie wiemy”?
- Obecnie trwa jeszcze promocja mojego trzeciego
tomiku, pod tytułem „Mój Zeszyt”. W przyszłości
chciałabym coraz bardziej rozwijać się jako poetka. Obejmować piórem nowe sfery życia i świata.
Moim wielkim marzeniem jest także podjęcie
jakiejś aktywności, pracy, studiów. Jestem osobą, która nie lubi bezruchu. Bezczynne siedzenie
w domu jest dla mnie męczące.
Mam wielką nadzieję, że kiedyś znajdę dla siebie
zajęcie.
- Poznanie Ciebie i Twojej twórczości to niesamowite doświadczenie. Dla mnie jesteś
wspaniałą motywacją do życia, do działania

Marta Dąbkowska

BEZ ODPOWIEDZI
czym inspirował się
Ten
co szczyty gór ustawił
w nierównym szeregu
i nie poddawania się. Co chciałabyś przekazać
osobom w trudnej życiowej sytuacji, chorych
czy też zdrowych fizycznie, ale pozbawionych
nadziei i chęci do podejmowania wyzwań, do
zmian na lepsze, niewierzących w siebie?
- Myślę, że w każdej sytuacji można znaleźć jakąś pozytywną stronę. Nawet jeśli od razu jej nie
dostrzegamy, to po jakimś czasie okazuje się że
dana sytuacja wyszła nam na dobre. Ja cieszę się
każdym dniem, chwilą z przyjaciółmi, każdym
pięknym widokiem. Nie ma człowieka, który nie
miałby jakieś trudnej sytuacji. Moim zdaniem
chodzi o to, by traktować trudności jako wyzwanie. Wyciągać z nich wnioski. A przede wszystkim
kierować uwagę na te jasne strony życia, których
jest przecież tak wiele.
- Bardzo dziękuję Ci za tę rozmowę. I życzę
dobrego samopoczucia oraz dalszych sukcesów
wydawniczych, a naszych Czytelników zapraszam na Twoją oficjalną stronę internetową
www.dabkowska.art.pl.
- Ja również dziękuje. Było mi bardzo miło.

na co Patrzył
rysując kształty
strumieni i jezior
o czym Myśli
dmuchając w liście
co w nieprzypadkowych miejscach spadają

vv Rozmawiała Sylwia Mossakowska

Marta Dąbkowska – rocznik 1983, mieszkanka Krzeszowic, absolwentka krzeszowickiego LO,
wolontariuszka Wspólnoty osób niepełnosprawnych „Obuzki”. Poetka, autorka tomików
poezji „Mam nad sobą niebo”, „Nie wiemy”, „Mój zeszyt”. Laureatka licznych konkursów
literackich, uczestniczka audycji radiowych oraz wielu wydarzeń poetyckich i literackich. Osoba niepełnosprawna ruchowo, co jednak w żaden sposób nie ogranicza jej pasji do życia i aktywności, która swoim optymizmem i uśmiechem potrafi zarażać innych.
Pierwszy z tomików wierszy - „Mam nad sobą jutro” oraz najnowszy – „Mój zeszyt”, można nabyć bezpośrednio od Autorki. Kontakt e-mailowy: martadabkowska@op.pl

POD TENCZYNEM ZNOWU WALCZYLI
Po raz kolejny tłumy turystów obserwowały rycerskie zmagania podczas turnieju o topór Andrzeja Tęczyńskiego. Impreza odbyła się tradycyjnie na łąkach u stóp Tenczyna w pierwszy
weekend września.

105 URODZINY PANI WALERII
KOŁODZIEJCZYK Z ZELKOWA

Pani Waleria Kołodziejczyk (z domu Węgiel) w dniu 7 września 2016 r. obchodziła swoje 105-te urodziny. Z tej okazji
życzenia złożyli jej osobiście: zastępca wójta Bartłomiej
Stawarz, proboszcz ks. Stanisław Kozieł, sołtys Zelkowa
Andrzej Krawczyk, kierownik USC Krystyna Jędrzejowska,
Sekretarz Powiatu Krakowskiego Adam Wójcik oraz dyrektor szkoły w Zelkowie Jolanta Kasperczyk wraz z uczniami.
Pani Waleria jest najstarszą
mieszkanką gminy Zabierzów
i jedną z najstarszych w powiecie krakowskim. Od urodzenia
mieszka w Zelkowie. Jej śp. mąż
był murarzem a ona zajmowała
się gospodarstwem domowym.
Sołtys Andrzej Krawczyk podkreśla, że Pani Waleria zawsze
była i jest pogodną osobą, która
wręcz tryska poczuciem humo-

ru. Goście przynieśli Jubilatce
kwiaty i tort oraz przygotowaną przez uczniów laurkę.
Pani Walerii życzymy zdrowia i jeszcze wielu lat życia
w szczęściu i pogody ducha na
co dzień.
vv Tekst W. Wojtaszek
Zdjęcia K.Jędrzejowska
www.zabierzow.org.pl

GIMNASTYKA KOREKCYJNA DLA DZIECI
Zapraszam na gimnastykę korekcyjną dzieci z klas I-III.
Zajęcia odbywać się będą w Szkołach Podstawowych
w Tenczynku oraz w Krzeszowicach.
Zapraszam również dzieci w wieku 3-6 lat na zajęcia
w Przedszkolu Samorządowym w Tenczynku.
Prowadzi mgr rehabilitacji Anna Chrząścik

Kontakt: 502 130 516

Tym razem wzięło w niej udział
wyjątkowo wielu rekonstruktorów
historii, w 25 namiotach rozłożyło
się ich przeszło stu. Pogoda jak zwykle dopisała. Jak co roku przeprowadzono turnieje miecza krótkiego
i długiego, konkurs łuczniczy, inscenizację bitwy, pokazy tańca oraz
gry i zabawy plebejskie itd.
Odwiedzający mogli wysłuchać
prelekcji na temat historii zamku
Tenczyn, dla dzieci zorganizowano
konkursy plastyczne. W tym roku
turyści mogli już wejść na zamek
który przeżywał prawdziwe oblężenie zwiedzających.
Turniej rycerski o topór Andrzeja
Tęczyńskiego organizowany przez
stowarzyszenie Ratuj Tenczyn
i Krakowskie Bractwo Grodzkie
cieszy się ogromnym zainteresowaniem i każdego roku przybiera
coraz większe rozmiary. Rośnie
zarówno liczba rekonstruktorów historii i widzów lecz również obszar
na którym turniej jest przeprowadzany. Dzięki uprzejmości właścicieli okolicznych gruntów byliśmy
w stanie rozszerzyć zasięg obozu
przez co w tym roku wywierał na
widzach ogromne wrażenie.
Przeprowadzana od pięciu lat impreza stała się ogromną atrakcją
turystyczną i wpisała się w tradycję
gminy Krzeszowice. Tegoroczny
turniej realizowany był przy wsparciu finansowym Gminy Krzeszowice, Województwa Małopolskiego
oraz Powiatu Krakowskiego.
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OSP CZERNA NAJLEPSZĄ JEDNOSTKĄ OSP
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Podczas Dożynek Województwa Małopolskiego,
które odbyły się w niedzielę
4 września w Miechowie rozstrzygnięty został konkurs
,,Najlepsza Jednostka OSP
Województwa Małopolskiego”.
Zwycięzcami konkursu zostali strażacy ochotnicy z OSP
w Czernej - do nich też trafiła
główna nagroda ufundowana
przez Województwo Małopolskie w wysokości 50 tys. zł, którą jednostka planuje przeznaczyć na zakup sprzętu
pożarniczego.
- Serdecznie gratuluję druhom z Czernej tego sukcesu. Jest to jednostka bardzo aktywna, wyróżniająca się nie tylko w działalności związanej z ochroną przeciwpożarową,
ale także pracą na rzecz środowiska lokalnego. - mówi burmistrz Wacław Gregorczyk,
który brał także udział w wojewódzkich uroczystościach dożynkowych.
vv Źródło: www.gminakrzeszowice.pl

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

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!

KĄCIK KULINARNY

DROŻDŻOWE BUŁECZKI ZE ŚLIWKAMI, PYSZNE!
Drożdżowe bułeczki ze śliwkami, pyszne ! Upiekłam je (w piekarniku sąsiadki, bo ja dalej nie mam piekarnika ;( ) z okazji odwiedzin na obozie
harcerskim u moich dzieci. Od pięciu lat, jadąc ich odwiedzić przywożę
dla kadry obozowej coś słodkiego, jakieś ciasto jednym słowem :) bo
tego na obozie najbardziej im brak.
Tak, więc było i tym razem,
chciałam upiec coś pysznego
i z tego co powiedzieli oddając mi formę – udało się,
drożdżówki były lepsze niż od
Babci :) Hurra !
Drożdżowe bułeczki
ze śliwkami
• 5 dkg drożdży
• szklanka ciepłego mleka
• 70 dkg mąki pszennej
• 1 kostka masła
• 4 jajka
• 2o dkg cukru
• 12 śliwek
przekrojonych na pół
• łyżeczka cynamonu
+ łyżeczka cukru
• jajko + 1 łyżeczka cukru
+ 1 łyżka mleka

pieli wodnej (uważaj żeby nie
było za gorące) mąkę i jajka
dokładnie wymieszane (można ubić mikserem z cukrem),
razem wszystko porządnie
wymieszałam i przykryłam
ściereczką i znowu dałam na
Drożdże rozkruszyłam do ma- słoneczko żeby szybko wykutry, dodałam letniego mleka rosło. Po około 45 minutach
(3 łyżki) oraz 1 łyżkę mąki, ciasto wyrośnięte przełożyłam
wszystko dobrze wymiesza- na stolnicę i porządnie jeszcze
łam do połączenia skład- raz wyrobiłam. Umyłam ręce
ników. Makutrę przykry- i zaczęłam rwać ciasto tak
łam ściereczką do naczyń żeby móc zrobić płaski placek
i wystawiłam na słońce wielkości spodu od szklan(a grzało całkiem przyjem- ki, do środka wkładałam pół
nie na 15 minut). Zaczyn ru- śliwki wraz ze szczyptą cukru,
szył a ja dodałam pozostałe zawijałam w kulkę i odkładaskładniki takie jak mleko, łam do formy wyłożonej pamasło rozpuszczone w ką- pierem do pieczenia.
vv Ulla Pałka

Jajko połączyłam z cukrem
i mlekiem i tą mieszanką posmarowałam każdą bułeczkę
z góry.
Wstawiałam do zimnego piekarnika na 40 minut z temperaturą 180 C. Gdy wystygły
posypałam bułeczki cukrem
pudrem.

Bułeczki się spokojnie odrywają jedna od drugiej, co
jakby nie patrząc ułatwia ich
jedzenie :)
Spróbuj je zrobić a się zakochasz!
Polecam!

Te i więcej przepisów na stronie: www.kuchnianawzgorzu.pl
oraz na profilu na facebooku: www.facebook.com/kuchnianawzgorzu
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CHWILA W USTACH, WIECZNOŚĆ W BIODRACH

Czekolada, ciasta, ciasteczka, słodkie desery, cukierki, drożdżówki, pączki, słodkie
jogurty i wiele innych słodyczy które są naszą zmorą.
Zajadamy się nimi w czasie stresu, kiedy mamy zły humor, po
obiedzie, między posiłkami jako
przekąskę czasami jemy je jako
nagrodę, albo po prostu bo nam
smakują. Co w nich takiego jest,
że nie możemy się im oprzeć?
Słodki smak, którym byliśmy
karmieni od dzieciństwa, trudno tak po prostu wyeliminować
z codziennego jadłospisu. Jednak
przychodzi takie moment, kiedy
stwierdzamy z przerażeniem …”
wszystko się nie dopina, wszystko
źle leży, we wszystkim wyglądam grubo”, wtedy mówimy sobie
STOP, od jutra idę na dietę. Swoje
odchudzanie zaczynamy od przeszukania portali internetowych
bądź też kolorowych gazet w celu
znalezienia odpowiedniej dla siebie diety, czyli tak zwanej diety
cud. Kiedy takową znajdziemy zaczynamy swój pierwszy etap zmagań z odchudzaniem. Na początku
ograniczamy spożywanie posiłków oraz wielkość porcji do zbędnego minimum. Stosujemy się
rygorystycznej diety, czyli na ogół
chodzimy głodni, nerwowi i rozkojarzeni. W końcu po tygodniu
widać efekty. Zadowoleni z siebie ciągniemy dalej swoje „męki”
przez kolejny tydzień aby na końcu stwierdzić z zadowoleniem…
…”hura, udało się schudłam”! Ale
czy na pewno? Mijają dni a my
wracamy z powrotem do swojej
starej diety. Jemy to co chcemy i ile
chcemy. W rezultacie stracone kilogramy wracają szybciej niż czas
w którym je traciliśmy. Pojawia
się dobrze wszystkim znany efekt
jo-jo (powracanie do wyjściowej
masy ciała lub nawet przybieranie

na wadze). Taki scenariusz jest dobrze znany nie jednej z Pań, które
walczą na co dzień z trudami bycia
fit. Niestety bazowanie na popularnych dietach odchudzających,
często zwanych dietami – cud, jest
niekorzystne dla zdrowia, ponieważ doprowadza do różnych niedoborów żywieniowych. Skutki
takich niedoborów nie są obojętne
dla zdrowia, a często wręcz niebezpieczne.
Ponadto reżim kaloryczny prowadzi do obniżenia podstawowej
przemiany materii, co w efekcie,
po powrocie do dawnego sposobu żywienia, przyczynia się do
odkładania tkanki tłuszczowej.
W takim razie czy istnieje idealna
dieta redukująca masę ciała? Skutecznie, trwale i bez negatywnych
skutków zdrowotnych można
pozbyć się nadwagi lub otyłości
podejmując racjonalny program
odchudzania zakładający zmianę
stylu życia i stosowanie dobrze
skomponowanej diety. Tutaj z pomocą przychodzi nam dietetyk.
Dietetyk to osoba zajmująca się
odchudzaniem ludzi otyłych i jednocześnie specjalista, który ma
olbrzymią wiedzę o racjonalnym
żywieniu, dzięki czemu potrafi
zaplanować dietę dopasowaną
dla każdego. Dlatego warto udać
się do dietetyka nie tylko wtedy,
kiedy chcemy schudnąć. Wsparcie
znajdziesz tam także wówczas,
gdy twoja dieta jest niezbędnym
elementem leczenia lub profilaktyki chorób (np. chorującym
na cukrzycę, choroby przewodu
pokarmowego, choroby układu
krążenia itp.)

Jak wygląda wizyta u dietetyka?

Pierwsza wizyta rozpoczyna się
od przeprowadzenia wywiadu,
w którym dietetyk prosi o informacje dotyczące m.in.: ogólnego
stanu zdrowia, przebytych chorób, stosowanych lekach, preferencji i nawykach żywieniowych.
Po przeprowadzonym wywiadzie
następuje badanie przy użyciu specjalistycznego analizatora składu
ciała. Szczegółowe badanie pozwala na określenie m.in. aktualnej masy ciała, zawartości tkanek
tłuszczowej i mięśniowej w organizmie, całkowitej zawartości wody,
wiek metaboliczny. Uzyskane
informacje pozwalają ustalić prognozowany czas i przebieg terapii,
jak również realną docelową masę
ciała. Po analizie, dietetyk omawia
wstępnie z Pacjentem czynniki
mogące istotnie wpływać na problemy z uzyskaniem i/lub zachowaniem prawidłowej masy ciała.
Wspólnie z Pacjentem zostają
omówione błędy żywieniowe oraz
sposoby ich eliminacji
Co dalej?
Uzyskanie najlepszych efektów
wymaga zazwyczaj od kilku do
kilkunastu wizyt. Rozłożony
w czasie plan działania dostosowywany jest do indywidualnych
potrzeb i możliwości. Czasem
pacjentowi wystarczają wytyczne
wypracowane z dietetykiem podczas pierwszego spotkania, najczęściej jednak specjalista zaleca
ponowną wizytę.
„...a więc dieta cud
albo cud dietetyk”

vv Magdalena Górska
Dietetyk, „PerfectSlim”

STOMATOLOGIA
GIEBUŁTÓW
Pełen zakres usług

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

Giebułtów,
ul. Topolowa 2
(koło kościoła)

12 36 18 01
 883 346 606
(

www.stomatologia.ubf.pl

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

KORZYŚCI DLA URODY - SZACUNEK DLA NATURY!!!
Jak wiemy, ORIFLAME to firma promująca zdrowie,
urodę, a przede wszystkim naturę. W kosmetykach
używa głównie składników naturalnych.
Chciałam polecić wyjątkową serię ECO BEAUTY
posiadającą certyfikat ECO CERT. Aby dostać taki
certyfikat, kosmetyk musi posiadać minimum 95%
naturalnych składników. Nasza seria ma ich aż
99% ,a olejek arganowy do twarzy 100%.
Olejek jest tłoczony na zimno, pozyskiwany
w procesie, w trakcie którego nie użyto żadnych
środków chemicznych, ani wysokiej temperatury. Jest to czysty olejek i naturalnie bogaty
w witaminę E, kwasy tłuszczowe i antyoksydanty. Olejek ECO BEAUTY to połączenie
olejku arganowego i ekstraktu z bawełny - zapewnia skórze ochronę antyoksydacyjną.
Olejek ma silne działanie odżywcze i zawiera peptydy podobne do tych w skórze. Dzięki
temu doskonale odżywia i chroni cerę. Ekstrakt z bawełny zawiera kwasy tłuszczowe. Nie
tylko odżywia i chroni skórę, ale także koi suchą i delikatną skórę.
Seria ECO BEAUTY posiada całą gamę produktów do codziennej pielęgnacji. Kupując nasze
produkty bierzemy udział w loterii ECOLOGICZNEJ, gdzie główną nagrodą są SKUTERY.
Zapraszam do naszych BIUR po szczegółowe informacje.

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.
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PORADY PRAWNE

ALIMENTY NA RZECZ BYŁEGO MAŁŻONKA

Przy zaistnieniu określonych w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym przesłanek możliwym jest domaganie się
dostarczenia środków utrzymania od byłego małżonka.
Istotne jest to, po czyjej stronie leży wina ustania małżeństwa. Ściślej, obowiązek alimentacyjny zależy od orzeczenia o winie rozkładu pożycia małżeńskiego, które następuje w trakcie rozwodu. Alimenty na byłego małżonka mogą być orzeczone wyłącznie wtedy,
gdy nie był on winnym rozpadu małżeństwa.

Podstawę prawną domagania się alimentów od byłego małżonka
stanowi kodeks rodzinny i opiekuńczy. Zgodnie z art. 60. § 1. tej
ustawy małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku,
może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania
środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym
i majątkowym zobowiązanego.
Zgodnie z powyższym przepisem mamy do czynienia ze zwykłym
zakresem obowiązku alimentacyjnego który m zastosowanie, gdy
małżonek, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozpadu
związku małżeńskiego bądź gdy o winie nie orzeczono, znajduje się
w niedostatku, a więc wtedy, gdy nie ma możliwości zarobkowych
i majątkowych pozwalających na pełne lub częściowe pokrycie potrzeb.

Sąd rozwiązując małżeństwo co do zasady orzeka o winie rozkładu
pożycia stron. Rozstrzygnięcie sądu w tym zakresie może sprowadzić się do uznania winy obojga małżonków, braku winy obojga
małżonków bądź winy jednego małżonka. Na zgodny wniosek
stron sąd zaniecha orzekania o winie, co wywołuje skutki identyczne z uznaniem braku winy małżonków w rozkładzie pożycia.
Kształt orzeczenia o winie (bądź jego brak) bezpośrednio rzutuje na
zakres obowiązku dostarczania środków utrzymania między byłymi małżonkami. W sytuacji, gdy w wyroku rozwodowym o winie
nie orzekano bądź też stwierdzono winę obojga małżonków albo
brak winy któregokolwiek z małżonków, warunkiem umożliwiającym domaganie się alimentów od byłego małżonka będzie powstanie po stronie uprawnionej niedostatku. Pojęcie niedostatku
nie jest definiowane przez ustawę, jak słusznie wskazuje się jednak
w orzecznictwie, niedostatek występuje wtedy, gdy uprawniony
nie może w pełni własnymi siłami, z własnych środków, zaspokoić swych usprawiedliwionych potrzeb. Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 16 grudnia 1987 roku, III CZP 91/86, LEX nr 3342
stwierdził „Jeżeli chodzi o rozwiedzionych małżonków, przyczyną
powodującą niedostatek u jednego z małżonków (w przeważającej
większości przypadków u żony) jest często konieczność zajęcia się
wychowaniem dzieci i pracą w gospodarstwie domowym, co uniemożliwia danemu małżonkowi wykonywanie działalności zarobkowej lub było przeszkodą do uzyskania kwalifikacji zawodowych
do wykonywania działalności zarobkowej, która – ze względu na
jego wiek, stan zdrowia, wykształcenie ogólne, zawód drugiego
małżonka i dotychczasową pozycję społeczną obojga małżonków
– mogłaby być uważana dla niego za odpowiednią. Jeśli od małżonka żądającego dostarczenia mu środków utrzymania można
byłoby wymagać – przy wzięciu pod uwagę jego wieku i sił – by
odbył naukę potrzebną do zdobycia kwalifikacji, to niedostatek
tego małżonka trwa tylko przez czas, w ciągu którego może on
uzyskać odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

Z rozszerzonym zakresem obowiązku alimentacyjnego mamy do
czynienia w art. 60 § 2, zgodnie z którym jeżeli jeden z małżonków
został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód
pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka
niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że
małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb
małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku. Obowiązek ten jest nakładany więc na małżonka, który jest
wyłącznie winny rozkładowi pożycia małżeńskiego (konieczne jest
orzeczenie o winie) i obejmuje nie tylko pozostawanie niewinnego
małżonka w niedostatku, ale każde znaczące pogorszenie jego sytuacji życiowej. Wówczas sąd porównuje sytuację, w jakiej znalazł się
Ustawodawca, kierując się racjami etycznymi, w znacznie szerszym
wskutek rozwodu z sytuacją, w jakiej znajdowałby się, gdyby pozozakresie obciążył obowiązkiem alimentacyjnym tego z małżonków,
stawał w małżeństwie.
który w wyroku rozwodowym został uznany za wyłącznie winnego

rozkładu pożycia stron. W takiej sytuacji małżonek niewinny może
się domagać środków utrzymania nie tylko wtedy, gdy popadł w niedostatek, ale również wówczas, gdy rozwód pociągnął za sobą w jego
przypadku istotne pogorszenie sytuacji materialnej. Istotę pojęcia
pogorszenia sytuacji życiowej precyzyjnie przedstawił Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 28 października 1980 roku, III CRN 222/80,
LEX nr 2590 stwierdzając, iż sąd powinien porównać sytuację,
w jakiej małżonek niewinny znajdzie się po rozwodzie, z sytuacją,
w jakiej by się znajdował, gdyby pożycie małżonków funkcjonowało
prawidłowo. Małżonek domagający się alimentów musi przed sądem
wykazać związek między rozwodem a pogorszeniem sytuacji życiowej, nie jest wystarczającym zatem udowodnienie samego pogorszenia. Stwierdzenie przez sąd, iż małżonek domagający się alimentów
z tytułu pogorszenia sytuacji materialnej po rozwodzie nie wykazał
swoich twierdzeń w tym zakresie, udowodnił jednak popadnięcie
w niedostatek, uzasadnia zasądzenie alimentów na podstawie art.
60 § 1 kro. Osoby żądające alimentów od byłych małżonków muszą
mieć na uwadze, iż świadczenia, o których mówi art. 60 kro, nie mają
charakteru odszkodowawczego i w każdej sytuacji uzależnione są od
majątkowych i zarobkowych możliwości zobowiązanego.
Obowiązek alimentacyjny z mocy art. 60 § 3 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wygasa zawsze w razie zawarcia przez małżonka uprawnionego nowego małżeństwa. W przypadku alimentów
przyznanych na podstawie art. 60 § 1 kro obowiązek dostarczania
środków utrzymania wygasa z upływem 5 lat od orzeczenia rozwodu, chyba że ze względu na wyjątkowe okoliczności sąd, na żądanie
uprawnionego, przedłuży wymieniony termin pięcioletni.

Zasądzenia alimentów można domagać się w ramach postępowania
rozwodowego, jednakże nie jest wykluczonym skierowanie do sądu
stosownego powództwa już po orzeczeniu rozwodu. Należy mieć
na uwadze, iż wyrok zasądzający alimenty może zostać zmieniony
w przypadku zaistnienia zmiany stosunków, co wynika z art. 138 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

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.

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
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MODLNICKA GRA TERENOWA

W weekend w Modlnicy spotkała się grupka ludzi z pasją, żeby poznać
trochę kultury i tradycji tego regionu podczas wiejskiej gry terenowej.
W trakcie losowania utworzyło się 5 drużyn, które ruszyły na trasę aby
zdobyć magiczne „fasolki”.
Było młócenie cepem snopów
zbóż, noszenie wody na nosidłach, pranie na tarze, ostrzenie kosy, wicie wianków, robienie ciasta, rozpoznawanie ziół
a na koniec ludowe tańce.

A wszystko to dzięki dużemu
zaangażowaniu i pasji Modlnicanie - Zespół Modlnica, Społeczności Modlnica, Gminnej Biblioteki Publicznej,
Gminnego Ośrodka Kultury,
Młodzieżowej Radzie Gminy
Wielka Wieś, OSP Modlnica,
druhów z JRG z Krakowa, Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Modlnicy oraz radnym i sołtysowi. Uczestnicy
spisali się doskonale, a jeszcze
lepiej bawili już wykazali chęć
udziału w kolejnych edycjach.
Dla najmłodszych zapewniono
gry i zabawy, dla pokrzepienia
przygotowano pyszną grochówkę i ciasta.

Dodatkową atrakcją było
wspinanie się po skrzynkach
na linie, a to dzięki strażakom.
Dziękujemy organizatorom,
wszystkim
zaangażowanym
w to pouczające i radosne
przedsięwzięcie zaś uczestnikom za to, że spędzili to piękne popołudnie z nami.

vv www.wielka-wies.pl

OGŁOSZENIE

Burmistrz Gminy Krzeszowice informuje, że w dniu 18 PAŹDZIERNIKA
2016 r. na terenie Gminy Krzeszowice zostanie przeprowadzony bezpłatny
odbiór zużytego sprzętu ELEKTRYCZNEGO i ELEKTRONICZNEGO.
Do „ELEKTROŚMIECI” zaliczamy wszystkie zużyte sprzęty RTV i AGD,
takie jak: telewizory, radia, pralki, lodówki, komputery, telefony itp.

18 P A Ź D Z I E R N I K A 2016
ZBIÓRKA W FORMIE TZW. WYSTAWKI
UWAGA! Sprzęt należy wystawić
DO GODZINY 8:00 RANO w dniu zbiórki!
• SIEDLEC, DUBIE, ŻARY, DĘBNIK, PACZÓŁTOWICE, CZERNA,
NOWA GÓRA, MIĘKINIA, FILIPOWICE, Stawiska, Paryż, OSTRĘŻNICA, ŁANY, RUDNO, ZALAS,
FRYWAŁD, SANKA (DROGI GŁÓWNE)
• WOLA FILIPOWSKA (ul. Krzeszowicka, Topolowa, Morgi, Chrzanowska, Białka, Krótka I, Długa,
Szkolna, Mądrzyka, Kolejowa, Młyńska, Starowolska, Podgórska, Złota Dolina)
• TENCZYNEK (ul. Zwierzyniecka, Kasztanowa, Jana III Sobieskiego, Mądrzyka, Szkolna,
Chłopickiego, Sienkiewicza, Tenczyńska, Zielona, Chrzanowska, Zamkowa, Dębowa, Słoneczna, Smoczyńskiego, Pareńskiego)
• NAWOJOWA GÓRA (ul. Krakowska, Białka, Lipowa, Nawoja, Gwoździec, Chrustówka,
M. Pałasińskiej do skrzyżowania z ul. Zastudnie,)
• OS. NOWY ŚWIAT (ul. Na Skarpie, Wyzwolenia, Żołnierzy Września, Żwirki i Wigury, Majowa,
Słoneczna)
• OS. ŻBIK (ul. Żbicka, Reymonta, Na Wzgórze, Okrężna)
• OS. PARKOWE (ul. Parkowa, Nowa Wieś, Bandurskiego, Trzebińska, Kościuszki)
• OS. JURAJSKIE (ul. Czycza, Leśna, Kościuszki)
• OS. CZATKOWICE (DROGI GŁÓWNE)
• OS. CENTRUM (ul. Kościuszki)
W sołectwach trasy będą biegły GŁÓWNYMI DROGAMI. Osoby zamieszkujące przy wyznaczonych
szlakach proszone są o wystawienie sprzętów przed posesje.
Właściciele nieruchomości położonych w odleglejszych rejonach sołectw, proszeni są o dostarczenie
sprzętów do dróg, którymi przebiega trasa lub kontakt z firmą BIOSYSTEM S.A. (od godz. 8 - 16)
pod nr tel. 12 296 66 25 lub tut. Urzędem 12 285 08 21 najpóźniej do dnia 17 PAŹDZIERNIKA.

ZBIÓRKA PUNKTOWA Miasto KRZESZOWICE:
(samochody odbiorcy czekają w wyznaczonych punktach o określonych ściśle godzinach)
1. w godz.: 16:00 – 16:50 plac omłotowy skrzyżowanie ulic Grunwaldzkiej i Miękińskiej.
2. w godz.: 17:00 – 18:00 parking przy Gimnazjum w Krzeszowicach, ul. Długa 22.
Zbiórka organizowana przy współpracy z firmą BIOSYSTEM S.A.
Do ELEKTROŚMIECI nie zaliczamy: odpadów wielkogabarytowych, części budowlanych i sanitarnych,
części motoryzacyjnych oraz worków z odpadami domowymi. – TAKIE ODPADY NIE ZOSTANĄ
ODEBRANE!
www.gminakrzeszowice.pl – Gospodarka i środowisko

www.rewolucjasmieciowa.pl – eko-akcje

BURMISTRZ GMINY KRZESZOWICE
(-) mgr inż. Wacław Gregorczyk

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
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STOWARZYSZENIE “NASZ CHOLERZYN” NIE TRACI ROZPĘDU

Dopiero co świętowano oddanie do użytku wiejskiego placu zabaw i rekreacji INTEGRACJA, a już Stowarzyszenia na swoim koncie odnotowuje
zwycięstwo w tegorocznym konkursie grantowym ogłoszonym przez Kraków Airport. Do 8. edycji konkursu grantowego „Wspieramy Sąsiadów”
zgłoszono 63 wnioski. Spośród nich wyłoniono 14 zwycięskich, między innymi projekt z Cholerzyna polegający na doposażeniu placu zabaw.
Wkrótce przybędzie tu przyrząd
gimnastyczny „Wioślarz” oraz
zjazd linowy. Komisja konkursowa oceniała doświadczenie
organizacji, umiejętność budowania partnerstwa wokół projektów, ich innowacyjność, trwałość
oraz społeczne znaczenie. Trzeba przyznać, iż Stowarzyszenie
ma niezwykłe szczęście i talent
w zakresie pozyskiwania partnerów i sponsorów. Dzięki temu,
wokół inicjatywy wspartej finansowo przez Kraków Airport,
udało się zgromadzić grupę podmiotów i osób, których praca i zaangażowanie przynosi konkretne
efekty. Wśród wielu darczyńców,
z pewnością na wyróżnienie zasłużyła firma PROMEROL SA
z jej Prezesem Janem Pylą. Wyrazem wdzięczności za dotychczasowe wsparcie, było wręczenie
Prezesowi w trakcie tegorocznej
imprezy w Piekarach cholerzyńskiego wieńca dożynkowego.
Dziękując za wyróżnienie Prezes
Pyla zapewnił, że zarówno on
sam, jak i firma PROMEROL
będą w dalszym ciągu wspomagać inicjatywy mieszkańców
wsi, gdyż widzą i doceniają ich
aktywność i skuteczność. Także
wiele innych osób zaangażowało się w to, by plac zabaw stał
się piękną wizytówką wsi. Firma
WANTA Piotra Zębali wykonała
asfaltową drogę dojazdową wraz
z parkingiem. Na co dzień członkowie Stowarzyszenia i przyjaciele opiekują się placem kosząc
trawę i dbając o czystość zarówno
samego miejsca jak i otoczenia.

W lipcu ustawiono ławki. Szkółka Pana Bogdana Hajdrowskiego
obiecała nam upiększenie placu,
sadząc krzewy ozdobne. W najbliższym czasie planowane jest
zamontowanie oświetlenia i monitoringu. Plac zabaw i integracji
cieszy się duża popularnością nie
tylko wśród lokalnej społeczności. Można tam spotkać rodziny
z okolicznych miejscowości. Ciekawe czy liczne grono osób korzystających z tego obiektu zdaje
sobie sprawę, że placu nikt wsi
Cholerzyn nie podarował? Został
on stworzony wyłącznie dzięki
ciężkiej pracy i przy wielkim zaangażowaniu samych członków
i mieszkańców. Wyrazem dumy,
jaką napawa Cholerzynian to
miejsce był fakt, że tegoroczny
wiejski orszak dożynkowy, wyruszył właśnie z placu zabaw i rekreacji INEGRACJA. Jest duża
szansa, że wokół obiektu powstanie w przyszłości lokalne centrum sportu i rekreacji. Już dzisiaj
mówi się o potrzebie powstania
boiska do siatkówki i kosza. Nowych pomysłów nie brakuje.

vv Stowarzyszenie
„Nasz Cholerzyn”
zdjęcia:

Krzysztof Kościelniak
Photography
Można nas znaleźć na:
www.nasz.cholerzyn.net
oraz
www.facebook.com/naszcholerzyn.

JUBILEUSZ 80-LECIA ZABIERZOWSKIEJ PIŁKI NOŻNEJ

4 września 2016 r. odbył się Jubileusz 80-lecia istnienia sekcji piłki nożnej w Zabierzowie. Obchody rozpoczęła uroczysta Msza Święta w Kościele parafialnym pod
wezwaniem Św. Franciszka z Asyżu w Zabierzowie, którą odprawił ks. Proboszcz Krzysztof Burdak. Następnie już na terenie stadionu w Zabierzowie, odbyła się
część oficjalna z udziałem wójt Elżbiety Burtan.
Podczas Mszy Świętej miało miejsce poświęcenie sztandaru Akademii Piłkarskiej Kmita Zabierzów,
który oficjalnie został przekazany
na ręce jej prezesa Artura Gawła.
Sztandar przedstawia historyczny
herb Kmity Zabierzów oraz aktualne logo AP Kmita Zabierzów
i w ten sposób symbolicznie spina
80 lat piłki nożnej w Zabierzowie,
której historię znajdą Państwo pod
relacją. Warto podkreślić, że to
dzięki staraniom władz klubu oraz
szeregu osób przychylnych tej inicjatywie, udało się ufundować ten
piękny sztandar przy okazji tego
szczególnego Jubileuszu.
Uroczystości na stadionie w Zabierzowie rozpoczął prezes Artur
Gaweł od wprowadzenia pocztu
sztandarowego i przywitania gości. Następnie głos zabrała wójt
Elżbieta Burtan, która pogratulowała tego wspaniałego Jubileuszu
i zaznaczyła, że w całej historii
piłki w Zabierzowie były wzloty
i upadki, ale fakt, że obecnie w AP
Kmita Zabierzów trenuje ponad
250 osób, a w tym aż 14 grup młodzieżowych, uznać należy za wielki
sukces i wkład w rozwój sportowy
i wychowawczy dzieci i młodzieży.
Głos zabrali również starosta Józef Krzyworzeka, Przewodnicząca
Rady Gminy Zabierzów Maria
Kwaśnik, Przewodniczący Rady
Nadzorczej Wisły Kraków Tadeusz Czerwiński, Honorowy Prezes
Ludowych Zespołów Sportowych
Mieczysław Nowakowski, Józef
Cichoń z Zarządu Małopolskiego
Związku Piłki Nożnej oraz Prezes

Podokręgu Kraków Kazimierz Śliwiński.

Historia sekcji piłkarskiej w Zabierzowie

Jubileusz był również okazją do
wręczenia brązowych, srebrnych
i złotych odznak Ludowych Zespołów Sportowych oraz Małopolskiego Związku Piłki Nożnej,
które otrzymali zasłużeni działacze, samorządowcy i przyjaciele
małopolskiej piłki. Klub został
uhonorowany medalem 105 – lecia Małopolskiego Związku Piłki
Nożnej, a także specjalnie przygotowaną paterą. Również członkowie zarządu klubu – Artur Gaweł
oraz Tomasz Ziarkowski wręczyli
okolicznościowe medale pamiątkowe w formie kryształu, jako podziękowanie dla samorządowców,
sponsorów i działaczy, zaangażowanych w rozwój i funkcjonowanie sekcji piłkarskiej w Zabierzowie.

Na zakończenie części oficjalnej
odbyło się tradycyjnie wbijanie
gwoździ do tablicy pamiątkowej,
przy sztandarze AP Kmita Zabierzów, którego dokonali zaproszeni goście, przedstawiciele sponsorów, działacze i zawodnicy oraz
trenerzy drużyn.
Z okazji Jubileuszu rozegrano turniej piłkarski dla najmłodszych
zawodników (Skrzaty, Żaki, Orliki). Odbył się również mecz byłych
zawodników Kmity Zabierzów
z obecnymi zawodnikami seniorów w którym padł wynik 2-5.
Organizatorzy tego święta postarali się także o szereg atrakcji dla
najmłodszych – dmuchany plac
zabaw, kiermasz i inne zabawki,

a także konkursy sportowe – tak
sprawnościowe, jaki i test piłkarski. Wieczorem odbyła się impreza
taneczna, którą poprowadził niezastąpiony w tej roli Marcin Kruk.

Organizatorzy Jubileuszu – Zarząd AP Kmita Zabierzów, pragnie
podziękować wszystkim, którzy

przyczynili się do jego uświetnienia i dzięki którym piłka nożna
w Zabierzowie ma szanse ciągłego
rozwoju.
Zadanie współfinansowane z budżetu gminy Zabierzów.
vv Tekst
Wojciech Wojtaszek

Bogata historia piłki nożnej
w Zabierzowie sięga dwudziestolecia międzywojennego, a konkretnie roku 1936. Wtedy właśnie
powstała drużyna, będąca filią
TS Wisła Kraków, która następnie funkcjonowała jako Ludowy
Klub Sportowy Kmita Zabierzów,
a przez pewien czas także Ludowy
Zespół Sportowy Zabierzowianka.
Ostatecznie przyjęto jednak nazwę
Ludowy Klub Sportowy Kmita
Zabierzów. To LKS Kmita jest
autorem największych sukcesów,
jakie zabierzowska piłka święciła
w pierwszej dekadzie XXI wieku. Od sezonu ligowego 2000/01,
klub rozpoczął spektakularny
marsz górę, notując na przestrzeni
sześciu lat kolejne cztery awanse.
W rezultacie od sezonu 2006/07
LKS Kmita znalazł się na zapleczu
Ekstraklasy, stając się tym samym
po Wiśle Kraków i Cracovii trzecim najlepszym klubem w całej
Małopolsce. Dzięki temu kibice
piłkarscy praktycznie co drugi tydzień mieli możliwość oglądania
z perspektywy trybun Gminnego Stadionu Sportowego przy ul.
Sportowej 2, utytułowanych i znanych klubów z całej Polski. Jedynie
tytułem przykładu można wymienić występujące dziś w Ekstraklasie
drużyny takie jak: Śląsk Wrocław,
Lechia Gdańsk, Arka Gdynia, Korona Kielce, Piast Gliwice, Wisła
Płock, Zagłębie Lubin, czy Górnik
Łęczna. Sen o potędze skończył
się w przerwie zimowej sezonu
2008/09, kiedy to LKS Kmita wycofał się z rozgrywek I ligi. Reak-

tywacja zespołu seniorów, dokonała się pół roku później w III lidze,
zaś trenerem ówczesnego zespołu
seniorów, został obecny Prezes
Artur Gaweł. Z powodu kłopotów
organizacyjnych i finansowych,
Kmita ponownie wycofał się z rozgrywek ligowych w połowie sezonu
2010/11. Ostatni oficjalny mecz,
Kmita Zabierzów rozegrał 14 listopada 2011 roku, przegrywając
w Połańcu 0-5. Od tej pory klub,
nie bierze udziału w oficjalnych
rozgrywkach.
Jak wiadomo, życie nie znosi próżni, stąd w efekcie już 11 marca 2011
roku, powołano nowe Stowarzyszenie Kultury Fizycznej – Akademię Piłkarską 2011 Zabierzów
(od 2014 roku do dnia dzisiejszego funkcjonujące pod zmienioną
nazwą, która nawiązuje do tradycji i historii, jako Akademia Piłkarska Kmita Zabierzów). Klub
w obecnym kształcie stawia przede
wszystkim na szkolenie dzieci
i młodzieży, głównie z terenu naszej gminy, choć nie brakuje adeptów piłki nożnej tak z Krakowa, jak
i gmin ościennych. Akademia Piłkarska zrzesza obecnie około 250
aktywnych członków. Poza występującą w V lidze drużyną seniorów, klub szkoli zawodników w 7
kategoriach wiekowych (Skrzatów,
Żaków, Orlików, Młodzików,
Trampkarzy, Juniorów młodszych
i starszych), mogąc poszczycić się
łącznie 14 grupami młodzieżowymi, co w skali regionu jest wynikiem rzadko spotykanym.

Informacje, Reklamy

małopolski
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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 SPRZEDANIA

Komfortowe mieszkanie dwupokojowe
o pow. 52 m kw. w Krzeszowicach.

Duży salon z aneksem kuchennym, sypialnia z
balkonem, łazienka przedpokój. Do mieszkania
przynależy komórka lokatorska oraz garaż pod
powierzchniami mieszkalnymi.

DO SPRZEDANIA

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

Świetnie skomunikowana, jednocześnie jednak
położona w zacisznym miejscu.

Cena: 88 tys. PLN.

Nowa cena: 249 tys. PLN.

DOMY / MIESZKANIA NA SPRZEDAŻ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Dom 100 m kw. plus stodoła 60 m kw. na budowlanej działce 30 a we wsi Brodła
gm. Alwernia. Cena: 337 tys. PLN.
Dom 105 m kw. plus strych, we wsi Brodła gm. Alwernia. Cena: 199 tys. PLN.
Wyodrębniony lokal w domu wolnostojącym w Czernej gm. Krzeszowice, połowa
działki - ok. 5,5 a. Cena: 165 tys. PLN.
Dom ok. 45 m kw do remontu w Woli Filipowskiej, na działce 44 a - częściowo działka
budowlana M1, a częściowo ZN. Na działce budynek gospodarczy. Cena: 95 tys. PLN.
Mieszkanie 52,5 m kw, 3-pokojowe w Zabierzowie. Cena: 269 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.
Nowa cena: 1,39 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: 249 tys. PLN
Kamienica w centrum Olkusza. Na dole dwa lokale użytkowe, na górze – powierzchnia
mieszkalna. Cena: 660 tys. PLN.

DZIAŁKI NA SPRZEDAŻ
19. 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.
20. Widokowa działka budowlana 34 a (plus udział w drodze) w Krzeszowicach.
Cena: 204 tys. PLN.
21. Działka budowlana 26 a w Krzeszowicach. Cena: 210 tys. PLN.
22. Działka budowlana 48 a w Krzeszowicach 48 a. Cena: 230 tys. PLN.
23. 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.
24. Działka budowlano-usługowa o pow. 67,4 a w centrum Krzeszowic. Cena: 945 tys. PLN.
25. Działka budowlano-usługowa o pow. 85,6 a w centrum Krzeszowic. Cena: 1,19 mln PLN.
26. Działka budowlano-usługowa o pow. 81,6 a w centrum Krzeszowic. Cena: 1,13 mln PLN.
27. Widokowa działka budowlana 10,6 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 106 tys. PLN.
28. Widokowa działka budowlana 12 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 120 tys. PLN.
29. Widokowa działka budowlana 11,2 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 97 tys. PLN.
30. Widokowa działka budowlana 11,5 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 122 tys. PLN.
31. Widokowa działka budowlana 10 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 85 tys. PLN.
32. Widokowa działka budowlana 23,7 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 250 tys. PLN.
33. Działka budowlana 8 a w Tenczynku. Cena: 93 tys. PLN.
34. Działka budowlana 25 a w Tenczynku. Cena: 169 tys. PLN.
35. Działka budowlana 15,8 a w Sance pod zabudowę jedno lub wielorodzinną. W
okolicy działki znajduje się las (300m). Cena: 169 tys. PLN.
36. 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.
37. 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.
38. Budowlana działka 12 a pod lasem, w Nawojowej Górze gm. Krzeszowice. Do
sprzedania także granicząca działka budowlana o pow. 13 a. Cena: 134 tys PLN.
39. Budowlana działka o pow. 13 a pod lasem, w Nawojowej Górze gm. Krzeszowice. Do
sprzedania także granicząca działka budowlana o pow. 12 a. Cena: 144 tys. PLN.
40. Działka budowlana 28 a w Miękini gm. Krzeszowice. Umowa na wyłączność.
Cena: 154 tys. PLN
41. Widokowa działka budowlana 7 a w Miękini, gm. Krzeszowice. Cena: 69,5 tys. PLN.
42. Działka budowlana 10 a w Woli Filipowskiej gm. Krzeszowice. Umowa na wyłączność.
Cena: 84 tys. PLN.
43. Działka budowlana 10 a w Bolechowicach. Cena: 199 tys. PLN.
44. Widokowa działka budowlana 19 a w Szczyglicach (jest możliwość wydzielenia
mniejszej działki). Cena: 342 tys. PLN.
45. Widokowa działka budowlana 10 a w Zelkowie. Cena: 193 tys. PLN.
46. Działka budowlana 10 a w Burowie, 3 km od Zabierzowie, 2 km od Balic.
Cena: 215 tys. PLN.
47. Działka budowlana 17 a w Karniowicach. Cena: 294 tys. PLN.
48. Działka budowlana 20 a w Brzezince, gm. Zabierzów. Cena: 185 tys. PLN.
49. Działka budowlana 12 a w Więckowicach. Cena: 264 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA

DO SPRZEDANIA

DO SPRZEDANIA

Wyodrębniony lokal (połowa domu)
w domu wolnostojącym w Czernej.

Dom ok. 45 m kw do remontu,
w Woli Filipowskiej, na działce 44a

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

Całość umeblowana i wyposażona. Do domu
przynależy garaż blaszany oraz odgrodzona
połowa działki ok. 5,5 a, która jest współwłasnością.

częściowo działka budowlana M1, a częściowo
ZN. Jako bonus dla kupującego czekają dodatkowo dwie działki rolne :) Na działce budynek
gospodarczy.

Cena: 165 tys. PLN.

Cena: 95 tys. PLN.

50. Działka budowlana 8 a w Więckowicach. Cena: 184 tys. PLN.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

Działka budowlana 20 a w Kobylanach/Więckowicach. Cena: 292 tys. PLN.
Działka budowlana 7 a w Kobylanach. Cena: 170 tys. PLN.
Działka budowlana 20 a w Kobylanach. Cena: 420 tys. PLN.
Działka budowlana 28 a w Kobylanach. Cena: 440 tys. PLN.
Widokowa działka budowlana ok. 10 a w Pękowicach (gm. Zielonki).
Nowa cena: 120 tys. PLN.
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.
Działka budowlana 11 a w Jeziorzanach. Cena: 107 tys. PLN.
Widokowa działka budowlana 19 a w Mnikowie. Cena: 190 tys. PLN
Trzy działki budowlane, po 10 a każda, położone między miejscowościami Liszki i
Piekary. Cena każdej z działek: 130 tys. PLN.
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.

61. Działka budowlana ponad 30 a, w krajobrazowej dzielnicy Czułowa - Zręby, gm.
Liszki. Umowa na wyłączność. Cena: 128 tys. PLN.
62. 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.
63. Działka budowlana 22 a w Zagaciu gm. Czernichów. W studium planu zagospodarowania, działka MNU - budownictwo jednorodzinne i usługi. Cena: 143 tys. PLN.
64. 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.
65. 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.
66. Działka budowlana 10 w Cholerzynie gm. Liszki. Cena: 167 tys. PLN.
67. Widokowa działka budowlana 23 a w Nieporazie (gm. Alwernia). Cena: 88 tys. PLN.
68. Pięknie położona budowlana działka 10 a w Nieporazie gm. Alwernia. Do sprzedania jest również przylegająca do niej, działka o pow. 9 a. Cena: 67 tys. PLN.
69. Działka rekreacyjna 35 a ze skałą, Jerzmanowice. Cena: 120 tys. PLN.
70. Działka rolna widokowa 50-60 a (do uzgodnienia) ze skałą lub bez. Położona w
pobliżu Restauracji Chochołowy Dwór. Cena: 105 tys. PLN.
71. 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.
72. Działka rolna 2,48 ha w Białym Kościele. Możliwość dokupienia działki przylegającej o pow. 16 a - MNU1, czyli budowlano - usługowej. Cena: 255 tys. PLN.
73. Działka budowlana 10 a w Woli Batorskiej. Cena: 103 tys. PLN.

DZIAŁKI KOMERCYJNE NA SPRZEDAŻ

.
74. 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.
75. Działka budowlana ponad 30 a, w krajobrazowej dzielnicy Czułowa - Zręby,
gm. Liszki. Umowa na wyłączność. Cena: 128 tys. PLN.
76. 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.
77. Działka budowlana 22 a w Zagaciu gm. Czernichów. W studium planu
zagospodarowania, działka MNU - budownictwo jednorodzinne i usługi. Cena:
143 tys. PLN.
78. 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.
79. 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.
80. 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.
81. Działka usługowa-budowlana o pow. 67,4 a w centrum Krzeszowic. Cena: 945 tys. PLN.
82. Działka usługowo-budowlana o pow. 85,6 a w centrum Krzeszowic. Cena: 1,19 mln PLN.
83. Działka usługowo-budowlana o pow. 81,6 a w centrum Krzeszowic. Cena: 1,13 mln PLN.
84. 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).

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

Cena: 154 tys. PLN.

85. Działki usługowo - budowlane po 7,5 a każda w Kochanowie gm. Zabierzów
(M1U). Cena pojedynczej działki: 123 tys. PLN.
86. Działka usługowo - budowlana, 7,5 a. w Kochanowie gm. Zabierzów (M1U).
Cena: 158 tys. PLN.
87. Działka 1,48 Ha, użytkowanie wieczyste, przeznaczenie – przemysł. Budynek
magazynowo-usługowy o pow. 1710 m kw. Działka znajduje się w północno-wschodniej części Krakowa.
88. 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.
89. 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
90. 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
91. 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).
92. 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.
93. 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.
94. 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.
95. 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
96. 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.
97. 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

98. 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.
99. Dom dla pracowników w Kryspinowie, 200 m kw., 5 pokoi. Cena 2000 PLN/m-c. Dostępny
od 1 sierpnia.
100. Dom dla 6 - 8 pracowników (max 12 osób) w Ściejowicach. Kaucja w wysokości
jednomiesięcznego czynszu. Cena: 2000 PLN/m-c.
101. 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
102. 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.
103. 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.
104. 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.
105. 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.
106. Lokal usługowo-biurowy w Krzeszowicach, ok. 75 m kw. Kaucja w wysokości
2 tys. PLN. Cena: 1000 PLN netto/m-c.

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

DO ZAMIANY
108. 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.
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WYDARZENIA KULTURALNE, IMPREZY, SPOTKANIA
KRZESZOWICE

LISZKI

Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach oraz Galeria w Pałacu Vauxhall
zaprasza na spektakl w ramach Jesieni Teatralnej w Galerii

NIE LUBIĘ PANA, PANIE FELLINI

reżyseria: MAREK KOTERSKI; występuje: MAŁGORZATA BOGDAŃSKA
30 września 2016, piątek, godz. 19.00
Monodram inspirowany życiem wybitnej, włoskiej aktorki Giulietty Masiny, zdobywczyni dwóch Oskarów
i - prywatnie - żony Federica Felliniego. Spektakl rozpoczyna się pierwszym spotkaniem Giulietty i Federica,
a kończy śmiercią obojga i symbolicznym „zmartwychwstaniem” Giulietty. Po drodze ich życia wędrujemy
przez kolejne plany filmów, takich jak: „La strada”, „Noce Cabirii” czy „Ginger i Fred”.
Po spektaklu zapraszamy na spotkanie z reżyserem MARKIEM KOTERSKIM.
Bilety w cenie 20 zł do nabycia w Galerii.

ZESPÓŁ TAŃCÓW DAWNYCH „MALI ZDROJANIE”

Zapraszamy dzieci z klas I-III i IV-VI do nowego zespołu tanecznego! Wszystkich, którzy chcą poczuć klimat dawnych balów na polskich i europejskich
dworach zapraszamy do zapisywania się na zajęcia.
Dzieci będą poznawać między innymi francuską pawanę, wesołe branle,
zabawowy kontredans i wiele innych tańców staropolskich.
Zamierzeniem organizatorów jest przygotowanie specjalnego programu
tanecznego, który zostanie zaprezentowany podczas Majówki Hrabiny Zofii
w 2017 roku.
Zespół poprowadzi Justyna Kulczycka - tancerka, choreograf, absolwentka
studiów podyplomowych
z zakresu prowadzenia zespołów ludowych, animatorka kultury, znawczyni
i miłośniczka tańców dawnych i kultury staropolskiej.
Karnet miesięczny – 25 złotych.
Zajęcia we wtorki: klasy I-III, godz. 15.00-16.00, klasy IV-VI, godz. 16.00-17.00
Więcej informacji pod nr tel. 12 282 14 65, 571 401 057. www.ckiskrzeszowice.pl

KLUB MAŁEGO PODRÓŻNIKA WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2016

Zapraszamy dzieci z klas I-III do odkrywania lokalnych ciekawostek i poznawania uroków małych miejscowości
Gminy Krzeszowice. W naszym cyklu, który obejmuje 4 wycieczki we wrześniu i październiku, odwiedzimy
między innymi Paryż... Przyjmujemy zapisy na cały cykl
spotkań. Na zakończenie dzieci otrzymają certyfiakty
Małego Podróżnika. Projekt będzie kontynuowany
wiosną.
Koszt cyklu to 120 zł.
Cena zawiera transport, opiekę przewodnika oraz
ubezpieczenie.
Ilość miejsc jest ograniczona
– przyjmujemy tylko 15 dzieci!
Zapisy pod nr tel. 12/ 28 14 65, wew. 3 lub 602 726 353.
www.ckiskrzeszowice.pl

CHRZANÓW
BAO PROMUJE W CHRZANOWIE NOWĄ PŁYTĘ

2 października zapraszamy do klubu Stara Kotłownia na koncert chrzanowskiej formacji BAO. Zespół będzie
promować debiutancką płytę „Fajerwerki”. Start godz. 19.00. Bilety w cenie 5 zł dostępne w Informacji
MOKSiR oraz w klubie w dniu koncertu.
BAO koncertem w Chrzanowie zaczyna jesienną trasę koncertową, podczas której będzie można usłyszeć
kawałki z debiutanckiego albumu. Ponadto zespół wraz z organizatorami wydarzenia przygotował dla
fanów niespodziankę - premierę nowego teledysku.
BAO to mieszanka rocka, funky i popu. Zespół tworzą: wokalista Paweł Ostrowski, gitarzysta Grzegorz
Jamróz, basista Jakub Knapik oraz perkusista Marek Synal.

PRĘCIK - SPEKTAKL TEATRALNY DLA DZIECI

16 września zapraszamy na spektakl teatralny „Pręcik”. Początek o godz.
16.00. Wstęp: 5 zł. Miejsce: sala teatralna MOKSiR.
„Pręcik” autorstwa Maliny Prześlugi jest niezwykłą opowieścią o oddaniu
i poświęceniu, z którego zaczynamy sobie zdawać sprawę w chwili, gdy
kogoś tracimy. Spektakl jest wzruszającym obrazem mówiącym o sile
miłości i o przyjaźni, o narodzinach nierozerwalnych więzi oraz przywiązaniu do drugiego człowieka przez pryzmat przedmiotów codziennego
użytku. Tytułowy pręcik jest iskrą tlącą się w każdym z nas. U każdego
jest inny, a jednak pełni tę samą rolę. Jeden z bohaterów tłumaczy: „Bo
my, misie i ludzie, mamy w środku taki jakby pręcik. Gdy wszystko jest
dobrze, to on świeci, jak w żarówce. Ale czasem jakiś inny człowiek albo przykre zdarzenie, czy choroba
nam ten pręcik gasi. I wtedy boli”. Opowieść ta odpowiada na trudne pytania najmłodszych. Napisana jest
językiem dowcipnym, rodem z reklam i filmów, a wszystko to odpowiednio przełożone na język dzieci,
czyli na ich emocje i uczucia. Całość pobudza dziecięcą wyobraźnię.

Kino "Sztuka" w Chrzanowie zaprasza
„JULIETA”

• 14.09 godz. 18.00 • 15.09 godz. 20.00 •
reż.: Pedro Almodóvar; czas: 96 min.; gatunek: dramat; prod. Hiszpania, 15 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)

„NERVE”

• 14.09 godz. 16.00 • 15.09 godz. 18.00 •
reżyseria: Henry Joost, Ariel Schulman; czas trwania: 96 min.; gatunek: 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)

„WARCRAFT: POCZĄTEK” 3D [NAPISY PL] [CHRZANOWSKIE DNI FANTASTYKI]

• 14.09 godz. 20.00 • 15.09 godz. 15.30 •
reżyseria: Duncan Jones; czas trwania: 123 min.; gatunek: fantasy/przygodowy; prod. USA, 12 lat
Cena biletu: Poniedziałek - Niedziela: 17,00 zł Bilet grupowy/rodzinny: 15 zł

„BRIDGET JONES 3” PREMIERA

• 16.09 godz. 20.15 • 17.09-29.09 godz. 15.00, 17.30, 20.00 • 30.09 godz. 20.15 •
• 1.10-3.10 godz. 17.30 • 5.10 17.30 • 6.10 godz. 21.00 •
reżyseria: Sharon Maguire; czas trwania: 121 min.; gatunek: komedia romantyczna; 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)

„MANET – PORTRECISTA ŻYCIA” [NAPISY PL]

• 9.10 godz. 15.00 •
czas trwania: 90 min.; gatunek: reportaż
Cena biletu: 25 zł (normalny), 20 zł (ulgowy: seniorzy, rodziny, szkoły)
„Manet – portrecista życia” The Royal Academy of Arts w Londynie [cykl: „Wystawa Na Ekranie”].

TRZEBINIA
SPECJALIZOWANA KRAJOWA WYSTAWA
FILATELISTYCZNA

16 września o godz. 17.00 zapraszamy do Dworu Zieleniewskich gdzie zostanie otwarta Specjalizowana
Krajowa Wystawa Filatelistyczna „Całostki 2016”, którą
można będzie zwiedzać do 22.09
Program wystawy obejmuje:
• 16.09 godz. 17.00
otwarcie wystawy, któremu towarzyszyć będzie
koncert muzyczny w wykonaniu Anny Suruło z zespołem Pop Jazz Trio z PSM st. I w Krzeszowicach.
Skład: Anna Suruło - vocal, Jerzy Suruło - instr.
muzyczne, Arkadiusz Sroka - drums
• 17.09
- godz. 10.00-12.00 spotkanie sędziów z
wystawcami - członkami Ogólnopolskiego Klubu Zbieraczy Całostek
- godz. 14.00 - giełda
• 22.09 godz. 12.00 Zakończenie wystawy
Zwiedzanie wystawy w dni powszednie w godz. 10.00-17.00.
Zwiedzanie w dniu wolne w godz. 11.00-15.00

Kino "Sokół" w Trzebini zaprasza
„BLAIR WITCH” (NAPISY PL)

• 17.09, 18.09, 20.09, 21.09, 22.09 - 21:00 • 16.09 - 21:15 •
czas trwania: 90 min, horror, USA, bilety - 14 zł i 12 zł

„SŁUGI BOŻE”

• 17.09, 18.09, 20.09, 21.09, 22.09 - 17:00, 19:00 • 23.09, 24.09, 25.09, 27.09, 28.09, 29.09 - 21:00 •
czas trwania: 101 min, kryminał, Polska, bilety - 14 zł i 12 zł

„OSTATNIA RODZINA”

• 30.09, 1.10, 2.10, 4.10, 5.10, 6.10 - 21:00 •
czas trwania: 120 min, dramat, Polska, bilety - 14 zł i 12 zł

„MÓJ PRZYJACIEL SMOK” (DUBB PL)

• 23.09, 25.09, 27.09, 29.09, 1.10, 2.10, 5.10, - 2D 15:00, 3D 17:00, 2D 19:00 •
• 24.09, 28.09, 30.09, 4.10, 6.10 - 3D 15:00, 2D 17:00, 3D 19:00 •
• 08.10, 9.10 - 2D 16:00 • 11.10, 12.10, 13.10 - 2D 17:00 •
czas trwania: 90 min, anim/komedia, USA, bilety - 2D - 14 zł i 12 zł, 3D - 20 zł i 17 zł
W trzebińskim kinie Sokół działa już rezerwacja online! Zapraszamy!

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

tel. 519 440 519

ZWIERZAKI SZUKAJĄ DOMU

JARGUNIA

Bez nerwów, bez stresu odnajdzie się szybko w każdej sytuacji. Szybko zapomniała
o schronisku w Krzesimowie i w fundacyjnym przytulisku znalazła kolegów, z którymi
uwielbia dokazywać. Cały czas uchachana
od ucha do ucha, a tą radość wzbudza w niej
nic innego jak widok człowieka. Ponadprzeciętnie miziasta i przytulasta. Oj będzie miał
radochę ktoś, kto da Jarguni domek...! Dzwońcie! Kto pierwszy ten wygrany...! Jargunia
jest odpchlona, odrobaczona, zaszczepiona
na choroby zakaźne i wściekliznę, wysterylizowana i zaczipowana. Sunia przebywa
pod opieką Fundacji Człowiek dla Zwierząt.
Warunkiem adopcji jest podpisanie umowy
adopcyjnej.
Tel: 534 884 174

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

ul. Daszyńskiego 4,
Krzeszowice (koło rynku)

GARUŚ

To młodziutki, ok. 1,5 roczny psiak średniej
wielkości, z piękną dłuższą sierścią. Waży
ok. 15 kg i jest dość szczupły, bo nie ma
czasu na jedzenie. Jest ciągle czymś zajęty
i zaabsorbowany. To bardzo energiczny,
wesoły, ruchliwy psiak. Byłby świetnym
kompanem dla kogoś kto lubi biegać,
jeździć na rowerze lub odbywać dłuższe
codzienne spacery. Ma komplet szczepień,
jest wykastrowany i zaczipowany. Garuś
jest pod opieką Fundacji Człowiek Dla
Zwierząt. Warunkiem adopcji jest podpisanie umowy adopcyjnej.
Tel: 783 553 197

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 w
wyniku którego doznałem urazu miednicy.
Jestem miłym, z wielkim sercem do kochania psem, któremu bardzo brakuje swojego
człowieka.
Łatek jest odpchlony, odrobaczony, zaszczepiony na choroby zakaźne i wściekliznę,
wykastrowany i zaczipowany.
Tel 534 884 174

POLDEK

STEFAN

Dwa miesiące temu jego oczy, uszy, zęby
mówiły: Odejdź! Nie chcę! Nie potrzebuję! Nie
zaufam...! Teraz wie, jak bardzo się mylił. Całym
sobą mówi: Chodź do mnie! Przytul! Pogłaszcz...!
Ale bez natarczywości. Spokojnie i z klasą, bo
przecież kundelki też mogą mieć klasę. Czego
on właśnie jest przykładem. Upewnił się, że człowiek nie tylko tupie nogami i macha z krzykiem
rękami. Z wyglądu niepozorny, 5 letni, czarny, ale
zaskakuje inteligencją i to właśnie ona pozwoliła mu w miarę bezpiecznie przeżyć ponad 3
miesiące na przycmentarnym parkingu. Stefan
ma już za sobą szczepienie i kastrację. Jedyne
co pozostało to znaleźć dobry, bezpieczny i
kochający dom.
Tel. 783 553 197

Nie znamy powodów, dla których przesiedział
ponad tydzień na przystanku autobusowym.
Czy ktoś go zostawił w tym miejscu...? Może
odjechał autobusem...? Pewne jest to, że nie
ruszał się z miejsca, cierpliwie czekając. Nie
wyglądał wtedy dobrze. Duże, czerwone
zmiany na ciele, jak się później okazało, spowodowane nużeńcem i ogólne potłuczenia
po spotkaniu z samochodem. Biedny, smutny
i tęskniący... Jest już u nas ponad rok i tyle
czasu trwało pozbycie się u niego nużeńca.
Jednak łyse placki nie wszystkie chcą zarastać. Poldek przez to nie wygląda ładnie i nie
wzbudza żadnego zainteresowania adopcją.
Nigdy nikt o niego nie zapytał, a to taki dobry,
miły, mały piesek, któremu nic więcej oprócz
swojego człowieka do szczęścia nie potrzeba.
Do każdego, nawet nieznajomego, uśmiecha
się radośnie i całym sobą mówi: zabierz mnie
ze sobą...! Mamy nadzieję, że kiedyś ktoś to
nareszcie usłyszy..
Tel: 534 884 174

TITO

Piękny, dostojny, bardzo proludzki ok.
1,5-roczny kocurek. Jest gotowy do adopcji
i czeka na swojego człowieka. Przebywa w
domu tymczasowym dla kotów k. Michałowic.
Tel: 600 472 704

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

KOMPRA
BIURO RACHUNKOWE

tel. 32 754 56 70
Ponad 22 lata
doświadczenia

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
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"Gwarek Małopolski" jest kolportowany na obszarze gmin: Jerzmanowice-Przeginia, Krzeszowice, Liszki, Wielka Wieś i Zabierzów. W miejscowościach: Czubrowice, Gotkowice, Jerzmanowice, Przeginia, Racławice, Sąspów,
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(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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Reklamy

małopolski

Numery kontaktowe dla hurtowni, sklepów i restauracji:
Przedstawiciel handlowy - 663 033 466
Biuro - 12 257 91 66

POŻYCZKA I KONSOLIDACJA

AHOJ,
LEKKA SPŁATO
POŻYCZKI!
Wypłyń ze zniżką –30%
i obierz kurs na –60%.
Zapraszamy:
Zabierzów, ul. Leśna 2a
12 282 50 70
pn.–pt. 9.00–17.00, sob. 9.00–13.00
Krzeszowice, ul. K. Wyki 3
12 258 98 13, pn.–pt. 9.00–17.00

RRSO 14,76%
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 14,76%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 50 000 zł, całkowita kwota do zapłaty: 66 806,79 zł,
oprocentowanie nominalne: 7%, całkowity koszt kredytu: 16 806,79 zł (w tym: prowizja: 2298,85 zł (4%), ubezpieczenie na życie: 5172,41 zł, odsetki: 9335,53 zł), 52 równe, miesięczne raty
w wysokości 1284,75 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 15.07.2016 roku na reprezentatywnym przykładzie. Oferta dotyczy zobowiązań spoza Alior Banku i przeznaczona jest m.in.
dla Klientów, którzy mają zaciągnięte pożyczki w innych bankach oraz nie mieli opóźnień w spłacie swoich zobowiązań kredytowych w okresie 12 miesięcy, licząc wstecz od złożenia wniosku.
Sposób naliczania obniżki oprocentowania: 30% w momencie udzielenia pożyczki, a kolejne 10% po 1., 2. i 3. roku spłat zgodnych z harmonogramem, łącznie 60% oprocentowania bazowego.
Ostateczne warunki kredytowania zależą od wiarygodności kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu oraz daty płatności pierwszej raty. Szczegóły oferty w placówkach i na www.aliorbank.pl.

