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Obowiązkowa rejestracja. Liczba miejsc ograniczona.
Artykuł lek. dermatologa Marka Tomaszyńskiego
dotyczący czerniaka - str. 2. Zachęcamy do lektury.

OPTYK OKULISTA
www.optyka-victoria.pl

KRZESZOWICE

TRZEBINIA

UL. DASZYŃSKIEGO 2, UL. RYNEK 4,
TEL. 792 608 139
TEL. 32 753 37 30

tel. 12 258 39 55, 664 280 615
www.bostar.com.pl

11.09.2014 r. od 1100 do 1300
NZOZ KORMED Wola Filipowska
ul. Stolarska 1, tel: 12 283 70 23 wew. 21
13.09.2014 r. od 900 do 1100
Centrum Medyczne w Alwerni
ul. Gęsikowskiego 16, tel.12 283 33 06

MASZ WADĘ WZROKU?

* INFO W ZAKŁADZIE

Zbadaj swoją skórę po wakacjach!

Wykonamy okulary przeciwsłoneczne
z Twoją korekcją

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
• Sprzedaż skuterów nowych i używanych z gwarancją
• Możliwość zostawienia starego lub uszkodzonego skutera w rozliczeniu

JERZMANOWICE 128B, Tel. 513 410 697

WYNAJMĘ
PODNOŚNIK
KOSZOWY

o zasięgu 25 m góra, 15 m bok

• WYCINKA DRZEW
• CZYSZCZENIE RYNIEN
• OGÓLNE PRACE
NA WYSOKOŚCIACH

tel. 604 932 643

www.podnosniki-krakow.pl

JESIENNE
PRZYJEMNOŚCI

Udane zakupy
każdego dnia

FUTURA PARK KRAKÓW:
ul. Rożańskiego 32, Modlniczka

www.futurapark.pl
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Rośnie liczba chorych
na czerniaka. Badajmy się!

W Polsce od kilkunastu lat rośnie liczba osób chorych na czerniaka
- złośliwy nowotwór melanocytów (komórek barwnikowych). Szacuje
się, że wzrost zachorowań na ten rodzaj nowotworu w stosunku do
lat poprzednich sięga od 3,5 do 4 razy, a ok. tysiąca osób co roku
umiera z powodu tej choroby.
Trzeba mieć świadomość, że
czerniaki nie powstają tylko
ze znamion barwnikowych,
ale w ok. 50% na skórze zdrowej. Dlatego każde nowo powstałe znamię, szczególnie po
dłuższym pobycie na słońcu,
należy bacznie obserwować.
Najlepiej udać się do dermatologa, który zbada znamię
dermoskopem i określi ryzyko
rozwoju dla tego najgroźniejszego nowotworu skóry. Badanie dermoskopowe polega
na określeniu ryzyka rozwoju
czerniaka przy zastosowaniu
już sprawdzonych i stosowanych od lat kryteriów.

Szczególnie predysponowane
do zachorowania na czerniaka
są osoby, które:
• w dzieciństwie kilkakrotnie
doznały rozległych oparzeń
słonecznych
•
•

•

• pojawienie się nagle nowego
znamienia na skórze dotąd •
zdrowej
• zmiana kształtu znamienia

• zmiana rozmiaru znamienia

• stan zapalny (czerwona obwódka dookoła znamienia)
•
• sączenie lub krwawienie
• zmiana czucia.

Rokowanie co do wyleczenia
chorych z czerniakiem, zależy
głównie od poziomu nacieczeopalają się na tzw. „raczka”
nia podłoża, co związane jest
często przebywają w miej- w głównej mierze z czasem
scach silnie nasłonecznio- trwania nowotworu oraz zalenych (głównie w godzinach ży od rodzaju czerniaka (np.
11.00-15.00) bez właściwe- czerniak guzkowy jest najgo zabezpieczenia przed groźniejszy).
promieniami
Dlatego tak ważne jest okremają w najbliższej rodzinie sowe badanie znamion przez
krewnych, u których zdia- dermatologów wyposażonych
gnozowano czerniaka (ry- w dermatoskopy. Także reguzyko zachorowania wzrasta larne samobadanie znamion
w taki przypadku kilkadzie- przez pacjenta pozwala w porę
siąt razy)
dostrzec zmiany zachodzące
mają dużą i bardzo dużą w wyglądzie znamienia, któilość znamion, z tzw. zespo- re, jeżeli budzą nasz niepokój,
łem znamion dysplastycz- warto poddać profesjonalnej
nych (u tych osób wskazane kontroli lekarskiej.
jest badanie dermoskopowe
co kilka miesięcy i usuwanie pojedynczych, źle rokujących znamion, mogących
przejść w czerniaka)
vv Marek Tomaszyński
dzieci z wrodzonymi, du- lekarz dermatolog
żymi (powyżej 20 cm) zna-

• mają jasną karnację skóry

Co powinno zaniepokoić pacjenta:

• zmiana koloru znamienia
(pojawienie się nowych
barw)

Rozwojowi czerniaka sprzyja
także ciągłe drażnienie znamion (okolice podeszew stóp,
głowy; pasków od spodni czy
biustonosza).

mionami melanocytowymi.

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

KĄCIK KOLEKCJONERA
Nieustający czar “winyli”

Sezon letni płynie wolno…. Warto zatem posiedzieć
przy szklaneczce zimnego piwa (a wybór mamy olbrzymi) i powspominać stare dobre czasy. Wpadła
mi ostatnio w ręce podwójna płyta winylowa Johhny
Wintera (prawdziwe nazwisko John Dawson Winter III).
Płyta koncertowa, tym bardziej wspaniała w odbiorze,
że słychać oryginalne chropawe brzmienie tego wokalisty i gitarzysty amerykańskiego, którego największe
osiągnięcia przypadały na przełomie lat 60/70.
Urodzony 23 lutego 1944 roku
zmarł w hotelu w Zurychu 16 lipca 2014 (czyżby A. Andrus dlatego
w swoim najnowszym przeboju
użył miasta Zurych?). W wieku
70 lat zakończył życie jakże charakterystyczny muzyk wykonujący
rocka i bluesa. Albinos, jak jego
młodszy o dwa lata brat Edgar,
też muzyk (saksofon i klawisze).
Nie dało się go nie zauważyć. Już
w 1969 roku zaproszony na Woodstock. Swoją karierę zaczynał
razem z bratem Edgarem grając
w lokalnych teksańskich klubach
i barach wraz z zespołem Johnny &
the Jammers. W 1968 roku wydaje
pierwszą swoją solową płytę “The
Progressive Blues Experiment” i od
tego momentu jego kariera rozwija
się błyskawicznie.
Johnny Winter, albinos, niezwykła
i charakterystyczna gra na gitarze
(często na najcieńszej strunie) stawiała go w szeregu największych
gitarzystów rockowych swoich czasów. W początkowym okresie nazywano go konkurencją dla największego gitarzysty Jimi’ego Hendrixa.
Zachłysnął się swoją popularnością
i jak to zwykle bywało w tamtym
okresie, popadł w depresję i uzależnienie od heroiny. Musiał zawiesić

karierę i udać się na odwyk. Wrócił na scenę dopiero po 1973 roku.
Kariera przebiegała różnie. Zawsze
jednak i do końca był wierny swoim
wzorcom. Na swój sposób zafascynowany takimi autorytetami jak
B.B.King, Muddy Waters czy Bobby “Blue” Bland, wykonywał swoje
interpretacje ich utworów, co wywoływało wielki aplauz słuchaczy.
Johhny Winter zmarł na kilka
tygodni przed premierą swojej
najnowszej płyty zapowiadanej
na wrzesień tego roku. Niepowetowana strata dla muzyki rockowej
i bluesowej. Na pewno nie zapomną
go nigdy polscy melomani, którzy
byli w 2009 roku na jego koncercie
w warszawskim klubie “Progresja”.
Na najnowszym albumie zagrali
m.in. Eric Clapton, Billy Gibbons
z grupy ZZTop I Joe Perry z Aerosmith, co świadczy o wielkości tego
muzyka. Do końca koncertował
mimo złego stanu zdrowia. Jego
ostania płyta “Roots” ukazała się
w 2011 roku. W ciągu 45 lat kariery wydał 25 oficjalnych albumów.
Prócz tego ukazało się kilkadziesiąt
różnych kompilacji i płyt nie autoryzowanych. Odszedł muzyk, który
na miesiąc przed śmiercią mówił,
że chciałby być zapamiętany jako

Odkryj Winergetic Premium Passive,

pasywne możesz tworzyć duże konstrukcje okienne nie

dobry muzyk bluesowy. I takim go
zapewne zapamiętamy.
Miało być radośnie, o czarnych płytach, a wyszło jak zwykle. Może
następnym razem jakoś uda mi się
na bardziej wesoło ogarnąć temat.
Chociaż, czy ja potrafię przewidzieć, kto się urodził i już na wstępie ma cechy geniusza (dziedzina
nieistotna)?

Ryszard Marczukiewicz • Salon kolekcjonerski • www.marczukiewicz.pl • tel. 691 364 130

OLMAR – partner handlowy
KRZESZOWICE
ul. Kościuszki (obok CPN)
tel. 12 282 36 66, 606 633 791
krzeszowice@olmar.com.pl

Dwukrotny laureat
Godła Promocyjnego
„Teraz Polska”

www.oknoplast.com.pl
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Witaj szkoło! J
Zaczął się nowy rok szkolny. Szczególne przeżycia
czekają z pewnością dzieci, które po raz pierwszy
przekroczą mury szkoły, zwłaszcza, że w tym roku do
szkoły pójdą już sześciolatki.
Korzystne jest, aby dziecko w
wieku przedszkolnym miało
pozytywną wizję szkoły. Warto
mówić dziecku o szkole jako o
miejscu, gdzie, nie tylko spotka
nowe koleżanki i kolegów, ale
i nauczycieli, którzy nauczą go
wielu ciekawych rzeczy. Dla
dziecka słowo „szkoła” jest słowem neutralnym, które zaczyna
kojarzyć się dopiero wtedy z
czymś dobrym lub złym, kiedy opowiedzą mu o niej dorośli. Starajmy się więc dobrze
nastawić dziecko do nauki. Jeśli
mimowolnie odczuwa przed nią
strach, warto opowiedzieć mu
jak wygląda nauka w szkole
oraz zapewnić, że w razie problemów może ono liczyć na
naszą pomoc. Nam dorosłym
często pewne rzeczy wydają
się oczywiste i nie wymagają
tłumaczenia, ale dla małego
dziecka są to przecież zupełnie
nowe doświadczenia.
Co ciekawe jeśli dziecko czuje niechęć do książki, często
odczuwa ją również w stosunku do szkoły. Może dzieje się
tak dlatego, że nauka polega
m.in. na czytaniu. Warto więc
pomyśleć o tym, aby książka
była naturalnym towarzyszem
dziecka od najmłodszych lat,
a czytana przez bliskie osoby
kojarzyła się z czymś miłym.

Jeśli dziecko dostanie pierwszą książkę dopiero w pierwszej klasie i jego pierwszym
doświadczeniem z nią, jest
żmudne ćwiczenie czytania,
to nie dziwmy się, że będzie
odczuwać do niej niechęć.
Ale jeśli już wcześniej polubi
książkę, a my wzbudzimy w
nim zainteresowanie światem
i jego „tajemnicami”, to wtedy szybciej będzie ono chciało
nauczyć się czytać.

przykład.
Jeśli mówimy dziecku:
„mógłbyś przeczytać jakąś
książkę”, a sami rzadko do niej
zaglądamy, to nie dziwmy się,
że dziecko podejdzie do tego
polecenia z dystansem. Może
lepiej byłoby powiedzieć: „co
powiesz na małe wyjście do
biblioteki, przeczytałbym jakąś
dobrą książkę i ty sobie może
jakąś znajdziesz?”. Dobrze by
było dodać dla wzmocnienia
Rozpoczęcie nowego roku
pozytywnego efektu: „a potem
szkolnego to dobra chwila, by
pójdziemy na pyszne lody/pizzę
usiąść z dzieckiem i omówić
etc”. Często tłumaczymy dzienowe wyzwania jakie przed nim
ciom jak szkodliwe jest przestoją. Wspólne ustalenie planu
siadywanie przed telewizorem,
dnia pozwoli mu zrozumieć ile
tymczasem nam samym tak
czasu po szkole ma do dyspociężko oderwać się od ekranu...
zycji, ile można poświęcić na
naukę, na oglądanie telewizji, Warto podkreślić jeszcze raz,
spotkania z kolegami, zajęcia że jeśli za słowem nie idzie
pozalekcyjne itp. Warto zapisać przykład, to nie ma efektów.
wspólne ustalenia i powiesić je Stajemy się wtedy niewiaryw widocznym miejscu. Dziecko godni, a co za tym idzie, niewówczas ma jasno wypisane to, skuteczni.
czego się od niego oczekuje i
co samo sobie postanowiło. Jest
w stanie również ocenić, na ile
dobrze wykorzystało czas.
Pamiętajmy także i o tym, że
„słowa tylko pouczają, a przykłady porywają”. Oznacza to,
że aby nasze słowa i rady były
skuteczne, musi iść za nimi

vv Monika Rusinek
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Szkoła Wokalna w Zabierzowie
ogłasza nabór

dzieci i młodzieży

na rok szkolny 2014/15

do klas
śpiewu
solowego

Szkoła przygotowuje do egzaminów
wstępnych na wydziały wokalne PSM
II st i Akademii Muzycznych oraz
z zakresu emisji głosu i dyrygowania na wszystkie uczelnie artystyczne. Uczniowie szkoły biorą udział
w konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych.

Informacje odnośnie rekrutacji można uzyskać
pod nr tel. 604 555 897 lub na stronie
www.facebook.com/SzkolaWokalnaWZabierzowie
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Geodezja, Pośrednictwo, Wycena S.C.
Licencje nr: 5768, 14102, 16297
Agata Kulczycka, Witold Kulczycki

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

32-065 Krzeszowice, Rynek 7, tel./fax. (12) 282 16 01 / biuro@geokontrakt.pl
PON –PT. 900–1200 oraz 1400–1800; SOB. 900–1200; Poza godzinami pracy kontakt telefoniczny: 501 579 472, 501 579 526

CHCESZ ZMIENIĆ DOSTAWCĘ
ENERGII ELEKTRYCZNEJ
- PRZYJDŹ DO NAS !

AUTORYZOWANY
PRZEDSTAWICIEL
ENEA S.A.

SPRZEDAMY!!!

MIESZKANIA:
100 000 zł
Krzeszowice, ul. Kościuszki, 2 pokoje, 86 m2
Kraków Prądnik Cz. ul. Rezedowa ,
4 pok. 90 m2 dwa poziomy + garaż
455 000 zł
410 000 zł
Kraków, ul. Saska, 4 pok. 72m2
Kraków, ul. Radziwiłłowska, 3 pokoje, 108 m2 600 000 zł
Koninki k/Mszany Dln.,
135 000 zł
salon z aneksem+sypialnia+balkon 43 m2
DZIAŁKI BUDOWLANE:
2
Krzeszowice, 900 m
110 000 zł
300 000 zł
Krzeszowice, 2000 m2
70 000 zł
Krzeszowice, 1100 m2
Krzeszowice, Os. Czatkowice, uzbrojona, 2500 m2 300 000 zł
Prądnik Korzkiewski k/Krakowa 1600m2
340 000 zł
80 000 zł
Siedlec, 1200 m2
90 000 zł
Nowa Góra, uzbrojona, blisko centrum 1400 m2
250 000 zł
Tenczynek, 1650 m2 z mediami
105 000 zł
Tenczynek, 800 m2 z mediami
Tenczynek, blisko centrum, z mediami 2700 m² 265 000 zł
Wola Filipowska – Pasternik, 1700 m²
110 000 zł
DZIAŁKI BUDOWLANO – ROLNE:
Krzeszowice, 6.37 ha
1 719 900 zł
Krzeszowice, 0.2238 ha
35 000 zł
Krzeszowice, 0.3426 ha
18 000 zł
Krzeszowice, 0.5464 ha
32 000 zł
Nowa Góra, 0.1634 ha
80 000 zł
Tenczynek 800 m2 z mediami
105 000 zł
Zalas, 1.36 ha
680 000 zł
DZIAŁKI REKREACYJNE:
Miękina, 7.0 a
10 000 zł
Krzeszowice 6.0 a
25 000 zł
Mogilany 1200 m2
60 000 zł
DZIAŁKI ROLNE:
Brzezinka k/Rudawy z możliwością zabudowy 3000 m2 55 zł/1 m2
Brzezinka k/Rudawy, rolna, 3 ha
330 000 zł
Krzeszowice, 0.08 ha
16 000 zł
Krzeszowice, 0.1288 ha
13 000 zł

Zalas, 0.75 ha
150 000 zł
Zalas, teren „ZN”; 4.5 ha
120 000 zł
Zalas 40 a
35 000 zł
Zalas 26 a
20 000 zł
Zalas 63 a
100 000 zł
Zalas 20 a
15 000 zł
80 000 zł
Paczółtowice, 1.60 ha
Paczółtowice, 0.64 ha
32 000 zł
Paczółtowice 0.57 ha
28 500 zł
DOMY MIESZKALNE:
Krzeszowice:
Centrum 160 m2 pow. uż.
480 000 zł
380 000 zł
Centrum 100 m2 pow. uż.
os. Czatkowice 110 m2 pow. uż.
380 000 zł
Krzeszowice ścisłe centrum
Cena 299 000 zł brutto
- 90 m2 P.U., działka 100 m2 F-ra Vat
Krzeszowice Centrum, 800 m2
2
280 000 zł
z zabudowaniami 150 m
260 m2 stan surowy
380 000 zł
310 000 zł
115 m2 do zamieszkania
Wola Filipowska:
580 000 zł
257 m2 + garaż
Tenczynek:
95 m2
310 000 zł
Tenczynek pod lasem, blisko centrum
490 000 zł
193 m2 P.U., działka 1900 m2
Paczółtowice:
160 000 zł
70 m2 do remontu + 2000 m2 działki
Zalas:
70 m2 + zab. gosp.
180 000 zł
KOMERCJA:
Krzeszowice
Dr. Kraj. 79 Pawilon Handl. - Usł.- Biur. 35 m2
100 000 zł
Kraków Rybitwy:
Działka 500 m2 + zab. przem. 480 m2
999 000 zł

ZAMIENIMY!!!

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

WYNAJMIEMY!!!

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

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

Powyższe ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

U NAS WYNEGOCJUJESZ PROWIZJĘ!

PORADY PRAWNE

Prawo do dodatku pielęgnacyjnego
Zgodnie z art. 75 ust. 1 ustawy o emeryturach
i rentach z FUS dodatek pielęgnacyjny przysługuje osobie uprawnionej do emerytury lub
renty, jeżeli osoba ta została uznana za całkowicie niezdolną do pracy oraz do samodzielnej
egzystencji albo ukończyła 75 lat życia.
W celu ustalenia prawa do
dodatku pielęgnacyjnego niezbędny jest wniosek osoby
zainteresowanej - emeryta lub
rencisty. Z obowiązku składania
wniosku o dodatek oraz orzeczenia o niezdolności do pracy
i samodzielnej egzystencji zwolnione są osoby, które ukończyły
75 lat. Otrzymują one dodatek
pielęgnacyjny z urzędu.
Do wniosku konieczne jest
dołączenie orzeczenia lekarza
orzecznika ZUS stwierdzającego całkowitą niezdolność
do pracy oraz niezdolność do
samodzielnej egzystencji. Jeżeli
wnioskodawca nie zgadza się z
orzeczeniem lekarza orzecznika
w sprawie ustalenia niezdolności do pracy i niezdolności do
samodzielnej egzystencji, może
wnieść sprzeciw do komisji
lekarskiej ZUS.
Należy wiedzieć, że za osobę
całkowicie niezdolną do pracy
uważa się osobę, która utraciła
zdolność do jakiejkolwiek pracy.
Niezdolność do samodzielnej
egzystencji to natomiast takie

naruszenie sprawności organizmu, które powoduje konieczność stałej lub długotrwałej
opieki i pomocy innej osoby
w zaspokajaniu podstawowych
potrzeb życiowych.
Osoba ubiegająca się o dodatek
pielęgnacyjny powinna udowodnić, że ze względu na stan jej
zdrowia musi się nią opiekować
inna osoba, zaś opieka ta polega
także na pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb
życiowych. Sąd Apelacyjny w
Katowicach w wyroku z dnia 27
kwietnia 2000 roku sygn. akt III
AUa 190/00 orzekł, że do czynności zabezpieczających samodzielną egzystencję człowieka
nie należą wyłącznie tzw. czynności samoobsługi, jak mycie
się, ubieranie, samodzielne
jedzenie posiłków, ale również
nabywanie żywności, przyniesienie jej do domu, ogrzewanie
mieszkania, przynoszenie w tym
celu wiader z węglem, podstawowe prace porządkowe niewymagające wysiłku fizycznego i
prac na wysokości.

Dodatek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie uprawnionej do
emerytury lub renty, która przebywa w zakładzie opiekuńczo
leczniczym lub w zakładzie
pielęgnacyjno-opiekuńczym.
Od zasady tej jest wyjątek gdy uprawniony do świadczeń
i dodatku przebywa poza tymi
placówkami przez okres dłuższy
niż dwa tygodnie w miesiącu,
dodatek przysługuje.
Wysokość dodatku pielęgnacyjnego ogłaszana jest w formie
Komunikatu Prezesa Zakładu
U bezpieczeń Społecznych.
Dodatek pielęgnacyjny jest co
roku podwyższany w związku
z waloryzacją świadczeń emerytalnych i dodatków przysługujących do nich.

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.

DREW-EKO
WYROBY OGRODOWE Z DREWNA
WOLA FILIPOWSKA
ul. Krzeszowicka 67
> ALTANY
> MEBLE OGRODOWE
> DOMKI LETNISKOWE,
NARZĘDZIOWE
I DREWUTNIE
> HUŚTAWKI
> PLACE ZABAW
> BUDY DLA
PSÓW I KOTÓW
> STUDNIE, WIATRAKI,
DONICE
> SZTACHETY,
PODBITKA,
BOAZERIA

www.altanydreweko.pl

✆ 784 416 692
Fabryka Betonów Wibroprasowanych "WILK"
Maria i Małgorzata Wilk, Marzena Szostek s.c.
ul. Krakowska 378, 32-080 Zabierzów
tel. +48 12/285-10-13
tel. kom. +48 604-566-199
www.kostkabrukowa-wilk.pl
biuro@kostkabrukowa-wilk.pl

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

małopolski

Reklamy
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KĄCIK KULINARNY Kuchnia na Wzgórzu

Kuleczki z kurczaka, czyli pyszny obiad

W niedzielę zrobiłam pyszne kuleczki z kurczaka. Oj tak, chwalę już w pierwszych słowach, ale to prawda - były znakomite :)

lekcje języka
angielskiego W TENCZYNKU
MIEJSKO-GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KRZESZOWICACH
FILIA W TENCZYNKU

Biblioteka w Tenczynku od 13 lutego 2013 roku
uruchomiła w swojej placówce lekcje nauki języka
angielskiego. Zajęcia prowadzone przez lektorkę
Barbarę Ciaputę cieszą się dużym zainteresowaniem
mieszkańców naszej gminy. Po wakacyjnej przerwie
rozpoczynamy kolejny rok nauki.
Pierwsze zajęcia odbędą się
16.09.2014 r. (wtorek) o godz. 17.00,
i w każdy kolejny wtorek spotykamy się od godz. 17.00 do 18.30.
Chętnych do nauki języka angielskiego
prosimy o kontakt z biblioteką - nr tel. 12 257 93 87

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

tel. 519 440 519

Krzeszowice (koło rynku)

Firma Budowlana
• KOSTKA BRUKOWA
• KOSTKA GRANITOWA
• REMONTY I ODNOWA:

MIESZKAŃ, DOMÓW, KAMIENIC, LOKALI UŻYTKOWYCH

• IZOLOWANIE I OCIEPLANIE FUNDAMENTÓW
• MONTAŻ I ODNOWA OGRODZEŃ
• SPRZĄTANIE:
MIESZKANIA, DOMY, OGRODY

tel. 793 459 595
Forum Obywatelskiego Rozwoju,
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie
oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie
serdecznie zapraszają na

wykład otwarty
prof. Leszka Balcerowicza
„Odkrywając wolność”

Wykład jest częścią obywatelskiej kampanii Forum Obywatelskiego
Rozwoju, która ma na celu dotrzeć do kilkuset tysięcy ludzi i ponownie wprowadzić pojęcie wolności do dyskursu publicznego w Polsce.
13 września 2014 (sobota) w godzinach 15:30 – 16:45 ,
sala konferencyjna MOKSiR, ul. Broniewskiego 4.
Bezpłatne wejściówki do odbioru do 7 września w:
Informatorium w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chrzanowie
(ul. Broniewskiego 10c)
Punkcie Informacji Turystycznej MSIT (Aleja Henryka 40)
oraz Informacji MOKSiR Chrzanów (ul. Broniewskiego 4)
oraz na godzinę przed spotkaniem przed salą wykładową.

DO WYNAJĘCIA
NOWY BUDYNEK
o pow. 440 m kw.

w Jerzmanowicach
w pobliżu drogi Olkusz-Kraków.

Dwa piętra, parking na 15 samochodów, działka 8 a.

Tel. 796 351 499

Kuleczki z kurczaka
• 30 dkg piersi z kurczaka
• 1 cebula
• 2 ząbki czosnku
• jajko
• marchewka 2 szt
• pieprz, rozmaryn
• tarta bułka
• olej 1 łyżka

sa wraz z cebulą, wymieszać. Dodać
jajko i doprawić. Zrobić jedną małą kuleczkę, obtoczyć w bułce tartej i usmażyć
na patelni. Spróbować, czy dobrze doprawiona, jeśli tak, to robić małe kuleczki
i każdą obtoczyć w tartej bułce. Układać
na blasze do piekarnika wyłożonej papierem do pieczenia. Piec około 20 minut
w dobrze nagrzanym piekarniku.

Kuleczki podałam z pieczonymi plasterkami ziemniaków posypanymi rozmaryPiersi z kurczaka umyć, osuszyć i zmielić
nem z czosnkiem i solą. Do tego surówka
w maszynce do mięsa. Cebulę obrać i poz kapusty pekińskiej i sos czosnkowy.
kroić w kosteczkę, czosnek obrać i posieByło pyszne!
kać. Na patelni rozgrzać olej i usmażyć
vv Ulla Pałka
na złoto. Marchewkę obrać i zetrzeć na
Ten i więcej przepisów na stronie: www.kuchnianawzgorzu.pl oraz na profilu na facebooku:
drobnych oczkach tarki, dołożyć do mięwww.facebook.com/kuchnianawzgorzu

Seniorzy z Gminy Wielka Wieś na wycieczce w Ojcowie

W sierpniu, w ramach programu „Aktywni
i potrzebni – gmina Wielka Wieś przyjazna seniorom”, wspólnie z naszymi
Seniorami wybraliśmy się na wycieczkę
do Ojcowa.
Pogoda dopisała, frekwencja również - 94 Seniorów.
Uczestnicy mogli zapoznać się z historią kapliczki
na wodzie, pozostali zaś ruszyli na spacer w kierunku
Bramy Krakowskiej, na zakończenie spotkaliśmy się na
wspólnej biesiadzie w „Piwnicy pod Nietoperzem”.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy. Już dziś zapraszamy na kolejne spotkania i wycieczki!

Więcej informacji o najbliższych wydarzeniach w GOPS.

vv www.wielka-wies.pl

Czy sztuka jest potrzebna?

Nastał wrzesień. Jest to miesiąc, który zawsze nastrajał mnie do refleksji. Jest ku temu kilka powodów. Koniec wakacji i rozpoczęcie zajęć w szkołach. Mimo, że etap wrześniowego powrotu do
szkolnych murów dawno za mną, pewna nostalgia pozostała do dziś. Rocznica wybuchu wojny
także sprzyja rozmyślaniom. Aura, która coraz bardziej nasyca się barwami jesieni sprawia, że
zastanawiam się nad przemijaniem.
Nie pozostaję również obojętna na
wydarzenia bieżące. Sytuacja na
Ukrainie wymknęła się spod kontroli, nie przypuszczano, że dojdzie
do tak dramatycznej eskalacji wydarzeń. Choć, po doświadczeniach
dwóch wojen światowych nikt nie
rozważa, że w centrum Europy może
dojść do jakiegoś konfliktu zbrojnego, to aktualne doniesienia sprawiają,
że jakaś bardzo nieprzyjemna i dręcząca myśl pojawia się gdzieś z tyłu
głowy i każe być czujnym. Oglądając
codziennie wiadomości ze świata i z
kraju, widząc biedę, wojny, choroby
i kataklizmy, zastanawiam się: kto
teraz myśli o sztuce i na co ona jest
komu potrzebna? Może zamiast na
muzea i galerie należy przeznaczać
pieniądze na obronę i szpitale? Po

tych ponurych przemyśleniach zaraz
pojawia się konkluzja: te straszne
rzeczy istnieją od zarania dziejów
a sztuka trwa. Wydaje się, iż mimo
ubóstwa, wojen i innych nieszczęść
należy inwestować w kulturę i pielęgnować ją. My Polacy wiemy, albo
powinniśmy wiedzieć doskonale o
sile oręża jakim jest kultura narodowa. Przez lata zaborów wówczas, gdy
naszego kraju nie było na mapie, to
literatura, malarstwo, muzyka były
godłem, flagą i hymnem narodowym. Spoglądając na największe
dzieła sztuki, które niejednokrotnie
mówią o tragediach ludzkich, i o tym
jaki los człowiek człowiekowi potrafi
zgotować można stwierdzić, że jest
to najlepszy przekaz, który dociera
do kolejnych pokoleń. Jest to historia

zapisana w słowach, dźwiękach i
obrazach. Uważam że artysta ma
jedno z najszlachetniejszych zadań:
tworzyć a nie niszczyć. Sztuka jest
bastionem człowieczeństwa. Po
chwilach zwątpienia nasuwa się
refleksja: im społeczeństwo będzie
bardziej wrażliwe na sztukę, tym
będzie bardziej wrażliwe na los
ludzki.
Chociaż zdaję sobie sprawę jak
ogromne i ważne są potrzeby dzisiejszego świata to nie wyobrażam
sobie, by wyzbywać się tej ważnej
cząstki naszej cywilizacji. Każdy
człowiek powinien pielęgnować kulturę w skali mikro. Czytajmy więc
książki, nie zaśmiecajmy naszego
języka niepotrzebnymi makaronizmami, starajmy się słuchać muzyki

i oglądać bieżące
wystawy. Czy to
ma jakieś znaczenie np. w obliczu wojny? Na pewno
jej nie zapobiegnie, ale może pozwoli
pozostać człowiekiem. Tu przytoczę
słowa Jana Pawła II wypowiedziane w siedzibie UNESCO w Paryżu
w 1980 r., a które trafiają w sedno:
„Człowiek żyje prawdziwie ludzkim życiem dzięki kulturze. Jego
życie jest kulturą również i w tym
znaczeniu, że przez nią człowiek
odznacza się i odróżnia się od całej
reszty istnień, wchodzących w świat
widzialnego świata: człowiek nie
może obejść się bez kultury.”

vv Ewa Wołoszyn
ewart.woloszyn@gmail.com

Wirtualne spotkanie z Jadwigą Wyrozębską-Badowską

Za nami dziewiąte „Spotkanie z pasjami” w ramach projektu „Aktywni i potrzebni – gmina Wielka Wieś przyjazna seniorom”. Tym razem seniorzy mieli możliwość wziąć udział w wirtualnym spotkaniu z Jadwigą Wyrozębską-Badowską.

Przełomowym momentem w życiu
Pani Jadwigi była rezygnacja z miejskiego życia i przeprowadzka na
wieś oddaloną od Łodzi o 30 km.
Plastyczne talenty i zamiłowanie do
tworzenia wyjątkowych przestrzeni od zawsze obecne były w życiu
bohaterki spotkania. Znalezienie
domu ,,idealnego” nie należało jednak do łatwego zadania, pomagali
bliscy i przyjaciele. Ostatecznie 6
lat temu Pani Jadwiga wraz z mężem przeprowadziła się do ponad
100 letniego domu, który wymagał
kompletnej renowacji - ,,od podłogi
aż po dach” (słomiany i zarwany!).
Pasja wnętrzarska łącząca Państwa Badowskich, głowy pełne

pomysłów i zapał do pracy, którymi dysponują Pani Jadwiga i Pan
Leon przyczyniły się do stworzenia wymarzonej przez nich przestrzeni. Nowy dom okazał się być
także nowym rozdziałem w życiu
bohaterki - wraz z kolejnymi pomysłami na odnawianie starych,
zapomnianych przedmiotów pełnych historii przyszedł pomysł na
życie bardziej ekologiczne.
Podczas przechadzki po ogrodzie
Państwa Badowskich minąć można
zamieszkane przez pszczoły ule,
klatki z królikami, a także kury
najróżniejszych rodzajów oraz
grządki uprawiane w naturalny
sposób. Pani Jadwiga podkreśla,

że pszczelarskiego fachu i hodowli
zwierząt nauczyła się od podstaw
- eksperymentując, szukając w Internecie i pytając o rady doświadczonych gospodyń mieszkających
w pobliżu. Życie ekologiczne dla
bohaterki spotkania jest celem samym w sobie.
Spotkanie miało na celu pokazanie, że nadawanie zapomnianym
przedmiotom nowego życia może
być przyjemnym i dającym dużą
satysfakcję sposobem na spędzenie wolnego czasu. Chcieliśmy
pokazać, że ekologiczny styl życia,
ciekawie i efektownie urządzona
przestrzeń w domu czy ogrodzie
nie muszą być przeznaczone dla

wybranych! Czasami wystarczą
pędzel, farba, stary mebel i odrobina dobrych chęci!
W trakcie dzisiejszego fascynującego spotkania, jak zwykle czas przybyłym gościom umiliły słodkości
z Cukierni Stochalski z Wielkiej
Wsi za co serdecznie dziękujemy.
Kolejne „Spotkanie z pasjami”
odbędzie się 18 września (czwartek) o godz. 11.00. Gościem spotkania on-line będzie profesor
Jan Miodek. Już dziś serdecznie zapraszamy do biblioteki
w Wielkiej Wsi.
vv GBP
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Kraków Business Run pobiegnie również dla Danusi

Już dziś wiadomo, że zebrane w Krakowie środki pomogą kolejnej osobie
26-letnia uśmiechnięta brunetka ma wiele marzeń,
w tym to najważniejsze: chce biegać i wziąć udział
w igrzyskach w Rio de Janeiro w 2016 roku! Na co
dzień pracuje, aktywnie trenuje w jednym z klubów i gra
w siatkówkę. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego,
gdyby nie fakt, że Danusia urodziła się bez prawego podudzia oraz ze zniekształconą lewą stopą. Żeby móc komfortowo żyć i realizować swoje pasje, potrzebuje
dobrej protezy. Dzięki Kraków Business Run będzie mogła „stanąć na nogi”.
- Bardzo cieszymy się, że kwota
prawie 155 tys. zł, zebrana dotychczas w ramach Kraków Business
Run, wystarczy na zakup niezbędnej do chodzenia protezy nie tylko
dla Daniela, naszego pierwszego
beneficjenta, ale i dla Danusi.
Cieszy to tym bardziej, że – gdy
spojrzymy na jej historię - widzimy dziewczynę o wielkiej pasji,
uparcie, krok po kroku dążącą do
celu. W jej przypadku – te kroki
mają podwójne znaczenie. Danusia pokazuje, że ciężką pracą można zrealizować swoje marzenia.
A my możemy jej w tym pomóc –
fundując protezę do codziennego
funkcjonowania, która na pewno te marzenia przybliży – mówi
Agnieszka Pleti z Fundacji Jaśka
Meli „Poza Horyzonty”. - A może
po biegu okaże się, że i dla kolejnej
osoby znajdą się środki? Mocno za
to trzymamy kciuki – dodaje.
Danuta Bujok, podopieczna Fundacji Jaśka Meli „Poza Horyzonty”,
pracuje na recepcji jednego z zakładów pracy chronionej. Mimo że jest
niepełnosprawna (urodziła się bez
prawego podudzia, dwóch palców
w prawej dłoni oraz ze zniekształconą lewą stopą), ma więcej chęci
do uprawiana sportu, niż niejedna
zdrowa osoba. Od 4 lat jest zawodniczką reprezentacji Polski kobiet
w siatkówce na siedząco.
Największą jej pasją jest bieganie,
które było możliwe dzięki stopie do

biegania, pożyczonej od
paraolimpijki Ewy Zielińskiej. Danusia trenowała w sekcji lekkoatletycznej w Integracyjnym
Stowarzyszeniu Sportu
i Rehabilitacji „START”
w Wiśle. Obecnie, aby nie
wyjść z formy, pod okiem
trenera w Wiśle wykonuje
podstawowe ćwiczenia
usprawniające. W 2013
roku wystartowała na Mistrzostwach Polski w lekkoatletyce osób
niepełnosprawnych.
Profesjonalna proteza do biegania
to koszt znacznie przewyższający
możliwości finansowe Danusi, a bez
niej – dziewczyna nie ma szans na
spełnienie marzeń o rywalizowaniu
na międzynarodowych zawodach
i paraolimpiadzie w Rio de Janeiro
w 2016 roku. Wytyczając sobie taki
sportowy cel Danusia chce pokazać
innym, że mając cel i pasję, by go
realizować, ciężką pracą można
zrobić wszystko. Potrzeba tylko
wsparcia finansowego – zwłaszcza, że osobie niepełnosprawnej
trudniej jest zebrać odpowiednie
środki, a Danusia utrzymuje się
sama. Sport jest dla niej największą
terapią i rehabilitacją, która pomaga w radzeniu sobie z problemami
dnia codziennego.
- Pomoc osobom po amputacjach
jest niesłychanie ważna, ponieważ
w Polsce jest to grupa bardzo moc-
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ZAPRASZAMY DO GABINETU DIETETYCZNEGO
Przygotuj szafę na mniejsze ubrania,
My zajmiemy się resztą:
• Terapia nadwagi i otyłości
• Terapia niedowagi
• Żywienie w chorobach
• Żywienie dzieci i młodzieży
• Dieta podczas ciąży i karmienia
• Żywienie sportowców

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

no wykluczona społecznie. Dofinansowania z NFZ są absolutnie
niewystarczające do zakupu choćby podstawowej protezy. Szansa
na dofinansowanie to około 5,5
tys., podczas gdy dobra proteza
kosztuje około 40 tysięcy. Brak
protezy uniemożliwia rozpoczęcie
pracy. I tutaj wpadamy w błędne
koło – bez protezy nie możemy
znaleźć pracy, a bez pracy nie możemy kupić protezy. Bez wsparcia
z zewnątrz i bez własnych stałych
dochodów, osoby po amputacjach
będą pozostawione same sobie.
Mimo ogromnej ilości codziennej
pracy całego sztabu Fundacji,
nasz podopieczny częstokroć musi
czekać miesiącami na uzbieranie kwoty niezbędnej do zakupu
dobrej jakości protezy. Poland
Business Run wychodzi temu naprzeciw i pomaga niebywale przyspieszyć czas oczekiwania na protezę – mówi Jasiek Mela z Fundacji
„Poza Horyzonty”.

Cennik usług dietetycznych
Konsultacja dietetyczna jednorazowa – 60 zł
Opieka dietetyka długotrwała (3 spotkania) – 130 zł

Z baśnią i legendą wędrówki
po Ziemi Krzeszowickiej

Od października 2013 roku rozpoczęliśmy cykl spotkań pod hasłem „Z baśnią i legendą wędrówki po
Ziemi Krzeszowickiej”. Kraina baśni i legend zawsze
stanowiła zagadkę. Każdy z nas jako dziecko chętnie
słuchał opowieści o wróżkach, smokach, czarach
i dziwach, jednocześnie marząc
o staniu się częścią tych fascynujących opowieści.
Tenczyńska Biblioteka Publiczna otworzyła przed swoimi
młodymi czytelnikami drzwi do
tego tajemniczego, niezwykłego
świata, zabierając uczniów klasy
II b z Zespołu Szkół w Tenczynku wraz z wychowawczynią Barbarą Wasik w literacką wędrówkę po naszej małej ojczyźnie.
Podróż ta była niepowtarzalna,
gdyż dzieci mogły odwiedzić
miejscowości naszej gminy w towarzystwie Dorotki i Ludmiły
z zamku „Tęczyn”, Krzesza, pustelnika Felixa, Elwiry i Filipa,
Azara i Halszki a nawet czerneńskiego diabła Czerńca.

W trakcie tych niezwykłych
podróży, oprócz wykształcenia
nawyku czytania i obcowania
z książką, staraliśmy się rozbudzić w dzieciach zainteresowanie historią i rozwinąć poczucie tożsamości regionalnej
i narodowej. Poprzez spotkania
uczniowie mieli okazję poznać
miejscowości Gminy Krzeszowice, postacie z nią związane,
najważniejsze miejsca i zabytki.

było się 5 czerwca 2014 r. Wspólnie z uczniami i wychowawczynią Barbarą Wasik odbyliśmy
podsumowującą wycieczkę po
naszej gminie. Jako, że dzieci
ilustrowały każdą wędrówkę,
powstał zbiór kolorowych i ciekawych rysunków, a nawet obrazów. Cieszy nas, że cały cykl
„ Z baśnią i legendą wędrówki
po Ziemi Krzeszowickiej” był
dla dzieci wspaniałą okazją do
Ostatnie cykliczne spotkanie od- poznania swoich korzeni, histo-

SPRZEDAŻ CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH

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

rii własnej miejscowości, Ziemi
Krzeszowickiej, i tym sposobem
mogli poczuć się członkami
społeczności, w której żyją.

Z uwagi na duże wartości poznawcze i wychowawcze cykl
będzie kontynuowany w przyszłym roku szkolnym.
vv Miejsko-Gminna Biblioteka
Publiczna w Krzeszowicach
Filia w Tenczynku

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
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Odpowiedzialność cywilna w życiu
prywatnym (OC w życiu prywatnym)
Jeśli ktoś myśli, że ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
w życiu prywatnym go nie dotyczy, nic bardziej mylnego. Polisa
ta chroni przed finansowymi skutkami, które musielibyśmy
pokryć, w przypadku wyrządzenia szkody osobie trzeciej
w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego.
Ubezpieczenie to kierowane jest
do szerokiej grupy ludzi m.in.:
• mających dzieci np. wybicie
szyby przez dziecko, zniszczenie przedmiotów w sklepie,
zarysowanie rowerem czyjegoś
samochodu itp.
• właścicieli domów np. złamanie nogi przez przechodnia na
nieodśnieżonym chodniku itp.
• właścicieli mieszkań np. zalanie sąsiada z dołu itp.
• uprawiających sport np. spo-

"U GÓRALA"

wodowanie urazu innej osoby
podczas jazdy na nartach, rowerze, grania w piłkę nożną,
koszykówkę itp.
• właścicieli zwierząt np. pogryzienie przez naszego psa osoby
trzeciej itp.

OC w życiu prywatnym można
kupić w ramach ubezpieczenia
domu/mieszkania bądź osobno,
a składka jest stosunkowo niska
w porównaniu do wysokości odszkodowania w razie wyrządzenia

przez siebie lub swoich bliskich
szkody osobie trzeciej (ok. 50 zł
rocznie za ubezpieczenie w granicach 100 tys. zł).
vv Ubezpieczenia
Katarzyna Kubin
Krzeszowice, ul. H. Sienkiewicza 2
tel. 501-807-311

MATERIAŁY BUDOWLANE

U NAS NAJTANIEJ!

WSZYSTKO Z DREWNA

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

MOŻLIWOŚĆ DOWOZU
WŁASNYM TRANSPORTEM

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

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
OGROMNY WYBÓR I NISKIE CENY!

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

SKŁAD OPAŁU I DREWNA
F.U. INTER-KUK

604 919 706
535-192-850
Drewno opałowe od 110 zł/mb

DREWNO KOMINKOWE, OPAŁOWE, ROZPAŁKA
BRYKIET DRZEWNY, DESKI, STEMPLE, WIĘŹBA
TRANSPORT

Bolesław k/Olkusza, ul. Główna 31 (za sklepem całodobowym)
www.interkuk.com.pl

interkuk@vp.pl

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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Biuro Obrotu Nieruchomościami

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

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

tel. 796-351-499
DOMY NA SPRZEDAŻ
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Do sprzedania oryginalny „dom z duszą”, położony na pograniczu Mnikowa i Czułowa, w wyjątkowym
otoczeniu przyrody. Piękny, 150 m kw. dom usytuowany jest na 15 a działce, która bezpośrednio
graniczy z lasem Doliny Mnikowskiej. Dom posiada solidną wiatę na dwa auta oraz drewniany taras
40 m kw. wraz z grillem - kominkiem. Uwaga! Nowa cena: 540 tys. PLN.
Do sprzedania dom do remontu w Miękini wielkości 140 m kw. z piwnicą i poddaszem. Dom usytuowany
jest na działce 10 a. Prąd w domu, kanalizacja i woda w drodze. Jest możliwość zakupu działki przylegające
do działki z domem: 11 a i 10 a. Dojazd drogą utwardzoną. Spokojna okolica. Cena: 140 tys. PLN.
Do sprzedania drewniany dom 110 m kw. na pięknej, widokowej działce 8 a w Czernej. Dom
jest w stanie surowym z dachem. W środku jest rozprowadzona instalacja elektryczna, środek
częściowo wykończony płytami regips. Z tarasu można podziwiać piękne widoki na okolicę, jak
też na oddalone góry. Dojazd drogą utwardzoną. Cena: 225 tys. PLN.
Do sprzedania zadbany dom o pow. 140 m kw. (parter 140 m kw. plus taka sama powierzchnia
na poddaszu - do ew. zagospodarowania, plus piwnice) położony w spokojnej, widokowej okolicy w pobliżu Krzeszowic, przy drodze asfaltowej. Działka w całości ogrodzona, wielkości 17 a.
Cena 635 tys. PLN.
Uwaga! Nowa cena. Do sprzedania w okazyjnej cenie nieduża kamienica w centrum Olkusza. Całość
dedykowana jest dla inwestora, który ma w planach otwarcie praktyk lekarskich, kancelarii prawniczych
czy adaptacji pod lokale biurowe bądź działalność gastronomiczną. Na dole kamienicy znajdują się
dwa spore lokale z dużymi oknami wystawowymi. Cena: 770 tys. PLN.
Do sprzedania dom wolnostojący 240 m kw. Nadole gm. Dukla, Beskid Niski na 20 a działce. Budynek
jest wyposażony w instalacje elektryczną, gazową, wodno-kanalizacyjną, posiada własną studnię
głębinową. Budynek podpiwniczony, elewacja drewniana, współgrająca z otoczeniem. Dodatkowo
istnieje możliwość dokupienia działek budowlanych przylegających do nieruchomości – 19 arów
oraz 4 ary, a także działki rolnej 6 arów.

DOMY / MIESZKANIA DO WYNAJĘCIA
7.

Do wynajęcia dom wolnostojący w Białym Kościele, ok. 150 m kw. pow. W domu od nowości nikt nie
mieszkał. Wnętrze domu do pomalowania w/g własnej koncepcji (możliwość odliczenia tej pracy od
czynszu). Dół domu składa się z salonu, przedpokoju, łazienki, kuchni, pomieszczenia gospodarczego,
garażu, góra: 3 pokoje, łazienka. Dom jest umeblowany. Spokojna i cicha okolica. Cena 2000 PLN/m-c
plus media według zużycia, ogrzewanie węglowe.
8. Do wynajęcia osobne mieszkanie w domu wolnostojącym w Tenczynku, ok. 75 m kw. pow. Mieszkanie
składa się z 2 pokoi, przedpokoju, łazienki, spiżarki, kuchni. Jest częściowo umeblowane. Spokojna i
cicha okolica. Cena 600 PLN/m-c plus media według zużycia, ogrzewanie węglowe.
9. Do wynajęcia pomieszczenia w domu na noclegi pracownicze. Max ilość osób - 18. Dwie kuchnie,
dwie łazienki. Bardzo dobre warunki dla pracowników. Blisko drogi głównej. Możliwość wynajęcia
dla kilku jak i kilkunastu osób, na krótki lub długi okres. Cena za 1 osobę 25 PLN/ dobę. Przy większej
liczbie pracowników nawet 12 PLN/ dobę. Cena z mediami i ogrzewaniem. Kompletne wyposażenie,
z pościelami, wyposażeniem kuchni itp.
10. Do wynajęcia mieszkanie w bloku czteropiętrowym 49 m kw. 2 km od Balic. Na mieszkanie składaj się:
trzy urządzone pokoje, łazienka i kuchnia. Ogrzewanie oraz czynsz w cenie! Reszta mediów według
zużycia. Piękna, spokojna okolica. 20 m do przystanku BUS. Do mieszkania przynależy piwnica oraz
blaszany garaż. Cena 1200 PLN/m-c.
11. Do wynajęcia osobne mieszkanie - jeden pokój, łazienka, kuchnia, ok. 40 m kw. w domu wolnostojącym
na Bielanach, 5 km od Balic, oferta dla mężczyzny. Pokój, kuchnia i łazienka wyposażone. Ogrzewanie:
stała opłata jednorazowa (część za węgiel - 400 PLN). Reszta mediów według zużycia (ok. 100 PLN).
Osobne wejście.Piękna okolica. Cena 500 PLN/m-c.
12. Do wynajęcia osobne mieszkanie - dół domu, ok. 85 m kw. w domu wolnostojącym w Nielepicach - 3 km
od Krzeszowic. Na mieszkanie składa się: dwa pokoje (jeszcze jeden pokój jest w opcji) łazienka i kuchnia.
Pokoje, kuchnia i łazienka wyposażone. Ogrzewanie: stała opłata do porozumienia z właścicielem - w
zimę jest bardzo ciepło. Reszta mediów według zużycia. Piękna okolica, duży ogród. Cena 1000 PLN/m-c.

DZIAŁKI
13. Do sprzedania budowa domu 126 m kw. plus garaż, na działce 8 a w Krzeszowicach w pięknym, zacisznym miejscu. Etap prac: pierwsza kondygnacja z wylewkami bez stropu, wszystkie media w domu: gaz,
woda, prąd w tym siła. Miejsce koło lasku (nikt od tej strony się już nie wybuduje) i koło urokliwej rzeczki.
Cena 185 tys. PLN.
14. Do sprzedania działka w Woli Filipowskiej, o powierzchni 10 a. Media: gaz i kanalizacja w działce, woda i prąd
10 m od działki. Gotowy projekt budowlany na dom jednorodzinny o pow. użytkowej 100,25 m. kw. Dojazd
drogą asfaltową + wewnętrzną utwardzoną (udział) ok. 50 m. W pobliżu przystanek autobusowy MPK oraz
BUS (150 m). Blisko ośrodek zdrowia (150 m.). Spokojna okolica. Działka z rozległym widokiem na okolicę.
15. Do sprzedania kilka działek rolnych oraz Zieleni Nieurządzonej w Nawojowej Górze o łącznej pow.
1,95 ha. Numery działek: 1491, 1494, 1496, 1503, 1520, 1525/2, 1525/4, 1527/2, 1534, 1535, 1545,
1560. Działki są położone w pobliżu siebie. Na jednej z nich znajduje się ponad 100 drzew (brzoza,
olsza), wysokości ok. 10 m. Do sprzedania tylko całość. Cena: 110 tys. PLN.
16. Do sprzedania widokowa, mocno pochylona działka prawie 10 a w Pękowicach gm. Zielonki. Działka
jest mocno pochylona, istnieje możliwość zniwelowania dużego nachylenia. Media włącznie z
kanalizacją w drodze. Cena: 170 tys. PLN.
17. Do sprzedania działka 15 a w Białym Kościele przy głównej drodze Olkusz-Kraków. Działka ma
szerokość 19 m i długość ponad 70 m. Media: prąd w drodze koło działki, gaz, woda 70 m od działki.
Dalszy pas to tereny rolne, które również można kupić w cenie 1 tys PLN / ar. Jest możliwość dokupienia
1 - 2 Ha. Cena: 160 tys. PLN.
18. Do sprzedania działka budowlana 11 a w Jeziorzanach gm. Liszki. Foremna działka o szerokości 24
m położona w spokojnej okolicy wśród domów o rzadkiej zabudowie, przy wewnętrznej, asfaltowej
drodze z dala od wału rzeki. Cena: 107 tys. PLN.
19. Do sprzedania działka budowlana w II lini zabudowy położona w Mnikowie gm. Liszki, o powierzchni
7,8a. Media: woda, prąd i gaz w działce, kanalizacja w drodze wewnętrznej (studzienka). Warunki
zabudowy WZ na dom jednorodzinny. Dojazd drogą asfaltową + wewnętrzną utwardzoną (udział) ok
40m. W pobliżu przystanek autobusowy MPK oraz BUS (300m). Spokojna okolica. Działka z rozległym
widokiem na okolicę. Cena: 87 tys. PLN.
20. Do sprzedania widokowa działka budowlana 19 a. Nadole, gm. Dukla, Beskid Niski. Działka w
pełni uzbrojona, ogrodzona, zadrzewiona drzewami owocowymi.Droga dojazdowa asfaltowa. Jest
możliwość dokupienia dodatkowo 4a działki dodatkowej oraz 6a działki rolnej. Cena: 70 tys. PLN.
21. Do sprzedania widokowa działka budowlana 4 a. Nadole, gm. Dukla, Beskid Niski. Działka z widokiem
na górę Cergową. Droga dojazdowa asfaltowa. Cena: 14,5 tys. PLN.
22. Do sprzedania pięknie położona działka o pow. 8,5 a w Bolechowicach. Położona przy drodze
asfaltowej, wszystkie media w działce lub przy drodze. Działka jest foremna ok 30 m x ok 28 m.
Początkowo lekko pochyła, później płaska. W pobliżu ładne, nowe domy. Cena: 179 tys. PLN.
23. Do sprzedania działka o pow. 1,8574 ha. Użytkowanie wieczyste, przeznaczenie – przemysł. Budynek
magazynowo-usługowy o pow. 1710 m kw. Pozwolenie na budowę hali magazynowo-produkcyjnej
ponad 9200 m kw. Ogrodzony teren z nawierzchnią betonową. Uzbrojenieterenu - linie: elektryczna,
wodociągowa, kanalizacyjna sanitarna i opadowa, gazowa i telefoniczna. Działka znajduje się w
północno-wschodniej części Krakowa.
24. Do sprzedania działka o przeznaczeniu przemysłowym o pow. 2,97 ha. Teren ogrodzony, Uzbrojenie
terenu: linie: elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna: sanitarna i opadowa, telefoniczna. Stacja trafo
z możliwością podpięcia. Istnieje możliwość podziału na 3 mniejsze działki. Plan zagospodarowania
przestrzennego w studium, WZ na istniejącą halę, oznaczone jako: UP/UC/P – tereny o przeważającej funkcji
usług komercyjnych, publicznych i przemysłu. Działka znajduje się w północno-wschodniej części Krakowa.
25. Do sprzedania piękna foremna działka 10 a w Burowie, 3 km od Zabierzowie, 2 km od Balic. Działka
budowlana przeznaczona pod budownictwo jednorodzinne, całkowicie uzbrojona: prąd na działce,
woda na działce, gaz przy drodze, kanalizacja na działce. Działka znajduje ssię przy drodze asfaltowej,
piękna okolica, spokój, cisza. Cena: 215 tys. PLN.

26. Do sprzedania piękna działka pod lasem 11,8 a z drogą w Tenczynku. Działka o pow. 10 a plus udział w
drodze 1,8 a. Piękna i bardzo spokojna okolica. W otoczeniu nowopowstałe domy. Cena: 123 tys. PLN.
27. Do sprzedania działka o pow. 10 a w Mnikowie w trzeciej linii zabudowy. Działka uzbrojona w gaz,
woda i prąd przy drodze. Działka foremna ok 30 m szerokości i ok 33 m głębokości. Dwie poprzednie
działki wynikające z podziału jednej większej działki są już sprzedane. Droga dojazdowa do działki
wytyczona jest z całości. W poprzednim planie zagospodarowania przestrzennego działka miała
przeznaczenie budowlane. Na chwilę obecną nie uzyska się warunków zabudowy, trzeba czekać
max. do dwóch lat na uchwalenie nowego planu zagospodorowania przestrzennego, w którym ta
działka będzie działką budowlaną. Cena: 59 tys. PLN.
28. Do sprzedania widokowa działka o wielkości 11,2 a w Siedlcu. W otoczeniu działki same nowe domy.
Dojazd drogą asfaltową, a do samej działki drogą utwardzoną. Udział w drodze. Wszystkie media
w drodze, przy działce. Są do sprzedania również inne działki w tej okolicy: 23,7 a, 11,5 a, 10 a. Piękna
spokojna, widokowa okolica. Działki są pochyłe. Cena: 115 tys. PLN.
29. Do sprzedania widokowa działka o wielkości 11,5 a w Siedlcu. W otoczeniu działki same nowe domy.
Dojazd drogą asfaltową, a do samej działki drogą utwardzoną. Udział w drodze. Wszystkie media w
drodze , przy działce. Są do sprzedania również inne działki w tej okolicy: 23,7 a, 11,2 a, 10 a. Piękna
spokojna, widokowa okolica. Działki są pochyłe. Cena: 142 tys. PLN.
30. Do sprzedania widokowa działka o wielkości 10 a w Siedlcu. W otoczeniu działki same nowe domy.
Dojazd drogą asfaltową, a do samej działki drogą utwardzoną. Udział w drodze. Wszystkie media
w drodze , przy działce. Są do sprzedania również inne działki w tej okolicy: 23,7 a, 11,2 a, 11,5 a.
Piękna spokojna, widokowa okolica. Działki są pochyłe. Cena: 85 tys. PLN.
31. Do sprzedania widokowa działka o wielkości 23,7 a w Siedlcu. Działka znajduje się pod lasem, w
otoczeniu działki same nowe domy. Dojazd drogą asfaltową a do samej działki drogą utwardzoną.
Udział w drodze. Wszystkie media w drodze, przy działce. Są do sprzedania również inne działki w tej
okolicy: 10 a, 11,2 a, 11,5 a. Piękna spokojna, widokowa okolica. Działki są pochyłe. Cena: 292 tys. PLN.
32. Do sprzedania w Krzeszowicach, w spokojnej okolicy, piękna, foremna działka, o przeznaczeniu: budownictwo
jednorodzinne, o wielkości 48a. Media w drodze przy działce. Bardzo atrakcyjna cena. Cena: 230 tys. PLN.
33. Działka budowlana położona w Więckowicach gm. Zabierzów, o powierzchni 12 a. Dojazd drogą asfaltową,
do samej działki służebność na drodze dojazdowej. W pobliżu 50 m znajduje się przystanek autobusowy
oraz BUS. Media: prąd, wodociąg i kanalizacja w działce, gaz w drodze. Bezproblemowy dojazd z Krakowa.
Sąsiadująca działka jest również na sprzedaż, budowlana o pow. 8 a. Kształt działki: prostokąt 28 m front x
42 m głębokość. Atutem położenia działki, jest sąsiadujący las oraz otwarta przestrzeń. Cena: 264 tys. PLN.
34. Działka budowlana położona w Więckowicach gm. Zabierzów, o powierzchni 8 a. Dojazd drogą asfaltową,
do samej działki służebność na drodze dojazdowej. W pobliżu 50 m znajduje się przystanek autobusowy
oaz BUS. Media: prąd, wodociąg i kanalizacja w działce, gaz w drodze. Bezproblemowy dojazd z Krakowa.
Sąsiadująca działka jest również na sprzedaż, budowlana o pow. 12 ar. Kształt działki: prostokąt 28 m front x
38 m głębokość. Atutem położenia działki jest sąsiadujący las oraz otwarta przestrzeń. Cena: 184 tys. PLN.
35. Działka budowlana w drugiej linii zabudowy, położona w Bolechowicach gm. Zabierzów, o powierzchni
10 a. Dojazd drogą asfaltową, publiczną. W pobliżu przystanek autobusowy oraz BUS (50m). Media:
prąd, wodociąg , kanalizacja i gaz w drodze. Kształt działki: prostokąt 27 m front x 35 m głębokość.
Spokojna okolica, w pobliżu drogi publicznej. Cena: 199 tys. PLN.
36. Do sprzedania działka w Miękini o pow. 10 a. Prąd na działce obok, woda i kanalizacja w drodze.
Dojazd drogą utwardzoną. Cicha i spokojna okolica. Jest możliwość dokupienia sąsiadującej działki
o pow. 11 a. Oferujemy pomoc w uzyskaniu kredytu. Cena: 94 tys. PLN.
37. Do sprzedania działka w Miękini o pow. 11 a. Prąd na działce obok, woda i kanalizacja w drodze.
Dojazd drogą utwardzoną. Cicha i spokojna okolica. Cena: 104 tys. PLN.
38. Do sprzedania działka w I linii zabudowy w Tenczynku, o wielkości 7 a. Na kolejnej działce powstał
nowy dom. Działka położona jest blisko lasu, jednak niedaleko szkoły, sklepu, przedszkola i przystanku
bus. Cena: 104 tys. PLN.
39. Do sprzedania działka w Tenczynku 10 a położona w malowniczym i krajobrazowym miejscu, w
całości ogrodzona. W pobliżu kolejnych zabudowań dostęp do mediów, kanalizacja w drodze. W
okolicy jest spokój i cisza. Cena: 136 tys. PLN.
40. Do sprzedania działka budowlana w Tenczynku o pow. 7 a. Wszystkie media na działce. Dojazd
drogą asfaltową. W pobliżu zabudowa domów jednorodzinnych. Jest możliwość dokupienia
sąsiadujących działek: w sumie 40 a. Spokojna, malownicza okolica. Szczególnie polecam osobom
ceniącym spokój. Cena: 87 tys. PLN.
41. Do sprzedania działka budowlana w Tenczynku o areale 9 a. Wszystkie media na działce. Dojazd drogą
asfaltową, a następnie utwardzoną. W pobliżu zabudowa domów jednorodzinnych. Jest możliwość
dokupienia sąsiadujących działek: w sumie 40 a. Spokojna, malownicza okolica. Szczególnie polecam
osobom ceniącym spokój. Cena: 107 tys. PLN.
42. Do sprzedania działka budowlana w Tenczynku o pow. 11 a. Wszystkie media na działce. Dojazd drogą
utwardzoną, działka jest płaska. W pobliżu zabudowa domów jednorodzinnych. Jest możliwość zakupu
działki o pow. 20 a nawet 40 a. W całości działka jest proporcjonalnie tańsza. Spokojna, malownicza
okolica. Polecam osobom, które chcą odreagować od codziennych zmagań. Cena: 137 tys. PLN.
43. Do sprzedania działka budowlana w Tenczynku o areale 40 arów. Wszystkie media na działce.
Zjednej strony droga asfaltowa z drugiej utwardzona, działka jest płaska. W pobliżu zabudowa
domów jednorodzinnych. Jest wstępny projekt podziału na 4 mniejsze działki: 11 a x 2, 9 a i 7 a.
W całości działka jest proporcjonalnie tańsza. Spokojna, malownicza okolica. Cena: 415 tys. PLN.
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Do sprzedania
działka budowlana
o pow. 7 a w Nowej Górze,
gm. Krzeszowice.
Wszystkie media w drodze
przy działce. Działka
znajduje się przy drodze
gminnej - asfaltowej.
Cena: 49 tys. PLN.

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

Do sprzedania
przytulny domek,
położony w pięknej, spokojnej
okolicy Tenczynka.
Dom ma ponad 60 m kw.,
ale robi wrażenie dużo
większego, działka 8 a plus ok. 2
a udziału w drodze.
Działka jest w całości
ogrodzona, a ogród pięknie
zagospodarowany i utrzymany.
Cena: 318 tys. PLN.

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

Do sprzedania
działka rekreacyjna 35 a ze skałą
w pięknej okolicy widokowych
działek Jerzmanowic. Na
działce usytuowana jest skała
dużych rozmiarów. Dojazd
drogą utwardzoną. Piękna
wypoczynkowa okolica, przez
którą przebiega wiele tras
turystyczno-wycieczkowych.
Cena: 120 tys. PLN.

Do sprzedania
pięknie położona
działka 12 a budowlanej
plus 8 a rolnej w miejscowości
Kwaczała (gm. Alwernia),
w spokojnej okolicy,
między zabudowaniami.
Media:
prąd, woda na działce, gaz
w drodze przy działce.
Cena: 110 tys. PLN.

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

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

LOKALE DO WYNAJĘCIA

44. Pomieszczenia biurowe 100 m kw. x 2, lub 200 m kw. w Krzeszowicach o podwyższonym standardzie.
Lokal składa się z dwóch pięter, na jednym piętrze znajdują się dwa lokale biurowe, aneks kuchenny,
pomieszczenie socjalne oraz toaleta damska i męska. Ogrzewanie centralne - kocioł zasypowy nowej
generacji. Lokal wyposażony jest w instalację alarmową. Do wynajęcia są dwa lokale po 100 m kw.
każdy (parter i piętro) lub całość 200 m kw. Cena netto (dotyczy pow. 100 m kw.). Cena: 1500 PLN/ m-c.
45. Do wynajęcia nowy lokal 440 m kw. w Jerzmanowicach. Dwa wejścia na dole. Instalacja alarmowa,
opcjonalnie - solary. Parking na ok. 15 samochodów; działka 8 a. Cena 8.800 PLN netto/m-c.

.

HALE I OBIEKTY

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

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

SZCZEGÓLNIE POLECAMY

Mieszkanie do kupna, w Krzeszowicach, na parterze lub pierwszym piętrze w dobrej cenie.
Dom do wynajęcia do 30 km od Krakowa.
Dom do 180 tys. PLN do zamieszkania, najlepiej w Jerzmanowicach lub Wielkiej Wsi.
Mieszkanie do wynajęcia w Krzeszowicach lub okolicy.
Działka budowlana 1200-1800m2, dojazd drogą asfaltową, media w drodze (w tym kanalizacja),
niedaleko przedszkole, szkoła, dobra komunikacja do Krakowa lub Katowic.

tel. 796-351-499

Powyższe ogłoszenia nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a dane w nich zawarte mają charakter wyłącznie informacyjny.

9

10

Informacje

małopolski

WYDARZENIA KULTURALNE, IMPREZY, SPOTKANIA
KRZESZOWICE

ZABIERZÓW

PEJZAŻ POLSKI

Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach oraz Galeria w Pałacu Vauxhall zaprasza 05.09.2014, piątek, godz.19.00
na wernisaż wystawy malarstwa Aleksandra Żywieckiego „PEJZAŻ POLSKI”.

IV Rajd Toporczyków Tęczyńskich
13 września 2014

13 września 2014 roku odbędzie się IV Rajd Toporczyków Tęczyńskich, na który
zapraszają Stowarzyszenie „Dla szkoły w Tenczynku” oraz Zespół Szkół im. W. Jagiełły.
Tegoroczna edycja skierowana jest jak zwykle do wszystkich mieszkańców naszej Gminy,
a w szczególności do rodziców i uczniów naszej tenczyńskiej szkoły oraz uczniów klas
szóstych zaprzyjaźnionych szkół z terenu gminy Krzeszowice.
Tegoroczny rajd to kolejny etap przygotowań do obchodów 700-lecia naszej miejscowości
i zamku Tęczyńskich w Rudnie. Aktywne przypominanie miejsc i wydarzeń ważnych dla
naszej „Małej Ojczyzny”, to najlepszy sposób włączania lokalnej społeczności w życie
naszej miejscowości i szkoły.
Serdecznie zapraszamy na święto Tenczynka i szkoły, wspierane finansowo przez
Gminę Krzeszowice, które zakończymy piknikiem rodzinnym. Mamy nadziej, że na
tenczyńskich trasach nie zabraknie nikogo, komu bliskie jest patriotyczne wychowanie
młodego pokolenia w sposób łatwy przyjemny i ciekawy.
Początek: 9.00 na placu przy szkole w Tenczynku.

NARODOWE CZYTANIE W BIBLIOTECE
Miejsko-Gminna Biblioteka w Krzeszowicach zaprasza w sobotę 6 września 2014 r.
na Narodowe Czytanie.
Spotkajmy się wspólnie w Bibliotece i „pokrzepmy serca” pięknym językiem
Trylogii Henryka Sienkiewicza, zasmakujmy w rubasznym humorze, przywołajmy
niezapomnianych bohaterów i dajmy się porwać przygodzie.
- g. 9.00-12.00 oglądamy film Ogniem i mieczem
- w przerwach czytamy Potop i Pana Wołodyjowskiego
Czytelnia Biblioteki w Krzeszowicach, Pl. F. Kulczyckiego 1

CHRZANÓW
TRZEBINIA
Zapraszamy
na koncert przebojów
operetki wiedeńskiej,
muzyki przedwojennej
i filmowej.

Kino "Sztuka" w Chrzanowie zaprasza
„STEP UP: ALL IN” 3D
• Gramy do 04.09, seans o godz. 15.00 •
reżyseria: Trish Sie; czas trwania: 112 min.; gatunek: melodramat/muzyczny prod.; USA, 12 lat
Cena biletu: Piątek - Niedziela: norm. 20,00 zł, ulg. 17,00 zł. Poniedziałek - Czwartek: 17,00 zł.
„NIEZNISZCZALNI 3”
• Gramy do 04.09, seans o godz. 20.00m •
reżyseria: Patrick Hughes; czas trwania: 127 min.; gatunek: akcja; 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)
„BARDZO POSZUKIWANY CZŁOWIEK”
Gramy do 04.09 seans o godz. 17.30
reżyseria: Anton Corbijn; czas trwania: 121 min.; gatunek: thriller; prod. Niemcy/USA/Wielka Brytania, 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)
„SIN CITY 2: DAMULKA WARTA GRZECHU” PREMIERA 2D/3D
• 05-08.09 godz. 15.30 (2D), 20.10 (3D) • 9.09 kino nieczynne • 10-11.09 godz. 15.30 (2D), 20.10 (3D) •
• 12.09 godz. 17.00 (2D) • 13.09 godz. 20.00 (3D) • 14.09 godz. 20.00 (3D) •
• 15.09-18.09 godz. 17.30 (3D), 20.00 (2D) •
reżyseria: Robert Rodriguez; czas trwania: 105 min.; gatunek: kryminał/thriller; prod. USA, 15 lat
Cena biletu 2D: Piątek - Niedziela: norm. 15,00 zł, ulg. 13,00 zł. Poniedziałek - Czwartek: 13,00 zł.
Poniedziałek - Niedziela: 12 zł (bilet rodzinny - min. 5 osób)
Cena biletu 3D: Piątek - Niedziela: norm. 20,00 zł, ulg. 17,00 zł. Poniedziałek - Czwartek: 17,00 zł.
„MAGIA W BLASKU KSIĘŻYCA”
• 05-08.09 godz. 18.00 • 09.09 kino nieczynne • 10-11.09 seans o godz. 18.00 •
reżyseria: Woody Allen; czas trwania: 97 min.; gatunek: dramat/komedia; 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)

14.09.2014 godz. 17.00
Dom Kultury SOKÓŁ w Trzebini,
Bilety: 30 zł,
rezerwacje: tel. 32/611 06 21

Kino "Sokół" w Trzebini zaprasza
Dzwoneczek i Tajemnica Piratów – dubbing pl (3D/2D)

• 4.09 3D godz. 16:00 •
czas trwania: 1 godz., 25 min.; gatunek: animowany/fantasy, USA
Lucy – napisy pl

• 4.09 – 20:00 •
czas trwania: 1 godz., 30 min. gatunek: thriller/sf/akcja, Francja
Drużyna

• 4.09 – 18:00 •
czas trwania: 1 godz., 30 min. gatunek: dokumentalny, Polska
BoyHood – napisy pl

• 5.09, 6.09, 7.09, 9.09, 10.09, 11.09 – 16:00 i 19:15 •
czas trwania: 2 godz., 45 min. gatunek: dramat, USA
Wakacje Mikołajka – dubbing pl (12 zł bilety)

• 12.09, 13.09, 16.09, 17.09, 18.09 – 16:00 •
czas trwania: 1 godz., 37 min. gatunek: familijny/komedia, Francja
Magia w blasku księżyca – napisy pl

• 12.09, 17.09 – 18:00 • 13.09, 14.09, 16.09, 18.09 – 20:00 •
czas trwania: 1 godz., 37 min. gatunek: dramat/komedia, USA
Rio, I Love You – napisy pl

• 12.09, 17.09 – 20:00 • 13.09, 16.09, 18.09 – 18:00 •
czas trwania: 1 godz., 38 min. gatunek: romans/komedia, USA/Brazylia

Informacje, Reklamy

małopolski

TECHNOLOGIE BUDOWLANE

PIESKI szukają domu

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

2 LETNIA SUNIA

LUCKY

Fundacja Dar Serca poszukuje kochającego
domu dla młodego psiaka, któremu nadaliśmy imię Lucky.
Lucky został przez nas zabrany z prywatnego schroniska w Racławicach. Był dotkliwie
pogryziony, skrajnie wychudzony, a jego
lewa tylna łapa zwisała bezwładnie.
Minął miesiąc, a Lucky stał się niezłym przystojniakiem. Minął rok, a Lucky wciąż nie
znalazł swojego człowieka... To miły, łagodny, rezolutny i mądry pies. Szybko się uczy. Jest
karny, ładnie chodzi na smyczy. Coraz bardziej cierpi z powodu braku domu.
Kocha ludzi i uwielbia być blisko nich. Lubi też biegać i bawić się.
Psiak jest odpchlony, odrobaczony i zaszczepiony, a także wykastrowany i zaczipowany.
Warunkiem adopcji jest podpisanie umowy adopcyjnej. Kontakt: 882 180 526.
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Fundacja Dar Serca poszukuje odpowiedzialnego, kochającego domu dla
malutkiej dorosłej suni znalezionej dwa
miesiące temu na jednym z podkrakowskich cmentarzy.
Sunia koczowała w tym miejscu przez
kilka tygodni dokarmiana przez dobrego człowieka, aż w końcu urodziła
czworo dzieci, którymi bardzo troskliwie się zaopiekowała. Sunia była bardzo
dzielna i opiekuńcza. W przytulisku z
wdzięcznością przyjęła cichy ciepły
kącik, gdzie mogła odchować swoje
maluszki. Dzieciaki znalazły już swoje
nowe rodziny, a ona czeka na kogoś,
kogo będzie mogła pokochać swoim
małym serduszkiem.
Suczka jest odpchlona, odrobaczona,
zaszczepiona, wysterylizowana i zaczipowana. Ma ok. 2 lat. Waży ok. 7 kg,
więc jest naprawdę „kieszonkowym”
psiakiem. Zachowuje czystość w domu.
Warunkiem adopcji jest podpisanie
umowy adopcyjnej.

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

Kontakt: 882 180 526.

Serdecznie zachęcamy do kontaktu w sprawie zwierzaków, mamy nadzieję, że dzięki Państwu ich los wkrótce się odmieni...
Jeśli zbliża się ten uroczysty, wzruszający, najważniejszy dzień w Waszym życiu, dzień Waszego ŚLUBU,
chcemy Was zachęcić do pięknego gestu uczynionego dla tych niekochanych, samotnych, skrzywdzonych,
porzuconych koni, psów i kotów, które przebywają pod opieką naszej fundacji, Fundacji Dar Serca.
W chwili obecnej dajemy schronienie i otaczamy troską ponad 20 koni, blisko 60 psów i ok. 20 kotów, które codziennie
muszą dostać jeść, być diagnozowane i leczone w razie choroby.
Jeśli nie jest Wam obojętny los tych zwierząt - zrezygnujcie z otrzymania kwiatów od swoich gości. Poproście ich o
przyniesienie w zamian paczuszki karmy dla zwierzaków lub wrzucenie "grosika" do naszej puszki.
Aby jak najmniej rozpraszać Was w tym ważnym dniu, nasi wolontariusze mogą zaraz po uroczystości odebrać zebrane dary.
Nasz przedstawiciel wyposażony w puszkę może również być obecny pod kościołem czy urzędem stanu cywilnego, aby w
sposób dyskretny i taktowny zebrać datki pieniężne.
My i nasi podopieczni będziemy Wam ogromnie wdzięczni za Wasze zrozumienie, empatię i chęć niesienia pomocy.

GEODETA
mgr inż. Paweł Wydmański

* Mapy do celów projektowych
w skali 1:500
* Tyczenie budynków
* Inwentaryzacje powykonawcze:

Kontakt: 882 180 526

inicjatywa.lokalna@gmail.com

budynków, wody, kanalizacji,
gazu, energii NN

* Dokumentacja do celów prawnych

Konkurs na komiks rozstrzygnięty!

Znamy już najlepsze prace
komiksowe zrealizowane
przez młodzież gimnazjalną w ramach projektu
realizowanego z grantu z Aktywnej Biblioteki
w ramach Programu Rozwoju Bibliotek „Sztuka dla
ludu czyli spojrzenie na
folklor i graffiti z wyjątkowej
perspektywy” związanego ze spuścizną Oskara
Kolberga oraz komiksem
i sztuką graffiti.

pon. - piątek 9.00 - 17.00

www.archi-geo.pl

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

GODZINY OTWARCIA

8.00-17.00
8.00-12.00

Przez okres wakacji wszystkie komiksy wykonane przez
uczestników projektu były
eksponowane
w
bibliotece
w Wielkiej Wsi. Zostały również
zamieszczone na profilu fanowskim biblioteki na Facebooku
- gdzie można je cały czas oglądać. Przez lipiec i sierpień każ- światem street artu.
dy mógł zagłosować na, swoim Pierwsze miejsce zdobyła Grupa
zdaniem, najlepszy komiks za 2 z Gimnazjum w Białym Kopośrednictwem Internetu oraz ściele, która zajęła się adaptacją
bezpośrednio w bibliotece. Pra- tekstu „Noc czarów. Puszczanie
ce, które otrzymały najwięcej wianków” (głosy internautów:
głosów zostaną we wrześniu 91, głosy oddane w bibliotece:
zrealizowane w formie murali, 100).
malowanych pod okiem Artura Drugie miejsce zdobyła Grupa 3
Wabika – osoby związanej ze z Gimnazjum w Modlnicy, któ-
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"Gwarek" Media & Nieruchomości
Sylwia Mossakowska
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32-300 Olkusz, ul. Przemysłowa 14
tel. 696 595 118, 796 351 499
Redaktor naczelna: Sylwia Mossakowska
Skład i łamanie: Krzysztof Kurdyła
Druk: Polskapresse Sp. z o.o.

Zapraszamy

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

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

ra zilustrowała
przypowieść „O siedmiu braciach bocianach” (głosy internautów: 80, głosy oddane w bibliotece: 9 ).
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom
oraz
dziękujemy
wszystkim głosującym!
Polsko-Amerykańska
Fundacja Wolności jest partnerem

Fundacji Billa i Melindy Gates
w przedsięwzięciu, które ma
ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów,
Internetu i szkoleń. Program
Rozwoju Bibliotek w Polsce
jest realizowany przez Fundację
Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.
vv Tekst i foto: GBP

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

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

"Gwarek Małopolski" jest kolportowany na obszarze gmin: Jerzmanowice-Przeginia, Krzeszowice, Liszki, Wielka Wieś i Zabierzów. W miejscowościach: Czubrowice, Gotkowice, Jerzmanowice, Łazy, Na Księżym
Polu, Pod Skałą, Przeginia, Racławice, Sąspów, Szklary (Gmina Jerzmanowice-Przeginia), Czerna, Dębnik, Dubie, Filipowice, Frywałd, Krzeszowice, Miękinia, Nowa Góra, Nowa Góra – Łany, Nawojowa
Góra, Ostrężnica, Paczółtowice, Rudno, Sanka, Siedlec, Tenczynek, Wola Filipowska, Zalas, Żary (Gmina Krzeszowice), Baczyn, Budzyń, Cholerzyn, Chrosna, Czułów, Jeziorzany, Kaszów, Kryspinów, Liszki,
Mników, Morawica, Piekary, Rączna, Ściejowice (Gmina Liszki), Bębło, Będkowice, Biały Kościół, Czajowice, Giebułtów, Modlnica, Modlniczka, Prądnik Korzkiewski, Szyce, Tomaszowice, Wielka Wieś,
Wierzchowie (Gmina Wielka Wieś), Aleksandrowice, Balice, Bolechowice, Brzezie, Brzezinka, Brzoskwinia, Burów, Karniowice, Kleszczów, Kobylany, Kochanów, Młynka, Niegoszowice, Nielepice, Pisary,
Radwanowice, Rudawa, Rząska, Szczyglice, Ujazd, Więckowice, Zabierzów, Zelków (Gmina Zabierzów) - w instytucjach użyteczności publicznej, firmach oraz sklepach, w nakładzie 17.000 egzemplarzy.
"Gwarek Małopolski" współpracuje z "Gwarkiem Olkuskim", bezpłatnym dwutygodnikiem informacyjno-reklamowym, kolportowanym w Powiecie Olkuskim na obszarze miast i gmin: Bukowno, Bolesław,
Klucze, Olkusz, Trzyciąż i Wolbrom.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń. Redakcja nie zawsze zgadza się z poglądami wyrażanymi na łamach "Gwarka Małopolskiego". Redakcja odmówi opublikowania
ogłoszeń lub reklam sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego (dobrymi obyczajami). Redakcja zastrzega sobie prawo odmówienia zamieszczenia ogłoszenia lub reklamy, jeżeli
ich treść lub forma są sprzeczne z linią programową lub charakterem tytułu. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania tekstów oraz zmian ich tytułów. Opracowanie graficzne ogłoszeń jest własnością
Wydawcy i nie może być powielane oraz wykorzystywane w całości lub w części bez jego zgody.
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Reklamy

małopolski

www.romar-bis.pl
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SUPER CENY

NA TYNKI

(PRZY ZESTAWIE OCIEPLENIA)

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

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

12 283 63 47 • 609 240 849
PożycZKa gotóWKoWa

LEKKA POżYCZKA
WAKACYJNA
pożyczka do 20 tys. zł z oprocentowaniem
tylko 7,9%!
środki wypłacimy nawet w 1 dzień
pożyczka bez zabezpieczeń
nie musisz otwierać konta w alior Banku
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,
pn. - pt.: 9.00 - 17.00

12 258 98 13

szczegóły w placówkach i na www.aliorbank.pl.
Przykład reprezentatywny. całkowita kwota pożyczki (bez kredytowanych kosztów): 6 040 zł, liczba rat: 38,
oprocentowanie nominalne: 7,9%, składka na ubezpieczenie na życie: 823,64 zł, opłata przygotowawcza:
361,24 zł (5%), kwota odsetek: 967,22 zł, RRSo: 21,77%, rata: 215,58 zł, całkowity koszt: 2 152,10 zł.
ostateczne warunki kredytowania zależą od wiarygodności kredytowej Klienta, daty wypłaty pożyczki oraz
daty płatności pierwszej raty. informacja handlowa wg stanu na 18.07.2014 r.

www.radtur.jaworzno.pl
tel. 694 018 473, 504 208 184
• Kamień Naturalny
• Usługi Brukarsko-Kamieniarskie
• Grille Ogrodowe
• Ogrodzenia
• Chodniki
• Elewacje z kamienia

Transport

