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OPTYK OKULISTA

ZAMIENIĘ NA AUTO W DIESLU
SUZUKI 1100 GSX G NAKED 91 r.,
wał kardana, oryginalne malowanie, aktualne opłaty.
Cena: 5900 PLN. Tenczynek, tel. 796-351-499

Światowy Dzień Zwierząt
Na całym świecie dnia 4 października obchodzony jest
Światowy Dzień Zwierząt. Święto ustanowiono w 1931 r.,
jednak w Polsce gości dopiero od 1993 roku. W Kościele
w tym dniu wspominany jest św. Franciszek z Asyżu,
uznawany za patrona zwierząt oraz działań ekologów.
Światowy Dzień Zwierząt celebrują nie tylko organizacje ekologiczne i ratujące zwierzęta, ale przede wszystkim wszyscy „zwykli” miłośnicy zwierząt.
ciąg dalszy str. 2

www.optyka-victoria.pl

badanie wzroku
za 1 zł

h kompletne okulary
dla klientów zamawiającyc
informacja w zakładzie

TRZEBINIA

UL. RYNEK 4
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STRES – PRZYJACIEL CZY MORDERCA

CIĄG DALSZY ZE STR. 1

Stres to zjawisko, które zna każdy i nie trzeba go przedstawiać. Jeśli jednak zastanowić się nad
jego naturą, to nie łatwo zdecydować, czy bardziej nam pomaga czy szkodzi.
Kiedy wymagania sytuacji przerastają nasze możliwości, odczuwamy przykre napięcie – to stres.
Zawsze zawiera dwa elementy: odczuwany przez ciało i wiążący się z uczuciami i myślami. W ich
wyniku powstaje zachowanie, które jest naszą odpowiedzią odbieraną przez otoczenie. Każda z tych
trzech reakcji wpływa na to, jak długo będziemy odczuwać napięcie i co z tego wyniknie dla nas.

ŚWIATOWY DZIEŃ ZWIERZĄT

To święto wszystkich zwierzaków nie tylko tych, które otoczone są opieką ludzi, ale także zwierząt żyjących
dziko, a przede wszystkim – tych
zapomnianych, cierpiących, traktowanych okrutnie przez człowieka…

Celem tego święta jest zwrócenie
uwagi na prawa zwierząt, które
często są łamane, mimo ustawowych uregulowań obowiązujących
w wielu krajach (w tym w Polsce),
nakazujących szacunek i humanitarne ich traktowanie oraz nakładających surowe kary za łamanie
przepisów dotyczących ich praw.
W powyższym kontekście tym bardziej bulwersujące jest wydarzenie
opisane przez naszą stałą Czytelniczkę, osobę szczególnie zaangażowaną
w pomoc zwierzętom.

W niedzielę, a więc w sam Światowy
Dzień Zwierząt oraz ich Patrona - św.
Franciszka, przechodzący nieopodal
Krzyża w krzeszowickich Czatkowicach mężczyzna, będący na spacerze
z psem, zauważył „podejrzanie” wyglądającą, zawiązaną reklamówkę.
Postanowił więc sprawdzić jej zawartość. Nie był jednak przygotowany na
taki widok – w worku znajdowały się
dwa maleńkie kotki, całe mokre i ledwo oddychające, ale wciąż żywe…
Ich znalazca i wybawiciel, nie mógł
zabrać ich do domu, gdyż ma psy nie
tolerujące kotów.

Jak poinformowała nas Czytelniczka, funkcjonariusze policji powiadomieni o fakcie znalezienia zwierząt
w stanie skrajnego wyczerpania, skazanych na okrutną śmierć stwierdzili,
że sprawa nie należy do ich obowiązków i kompetencji…
Przypominamy więc, iż znęcanie się nad zwierzętami (którego
w tym wypadku niewątpliwie mieliśmy przykład) jest przestępstwem
określonym w ustawie o ochronie

Ciało
Jesteśmy biologicznie zaprogramowani tak, aby pod wpływem
zagrożenia mobilizować wszystkie siły do walki lub ucieczki.
Autonomiczny układ nerwowy
wszczyna alarm w całym organizmie. Przyspieszone bicie serca
i pogłębiony oddech przygotowują
nas do wzmożonego wysiłku. Hormony wyostrzają zmysły i pomagają skoncentrować się na sytuacji.
Narządy wewnętrzne pracują pod
presją. Ta reakcja pozwala nam np.
przepracować całą noc i zachować
rano jasność myśli. W normalnej sytuacji po ustaniu zdarzenia,
które wywołało napięcie, organizm się rozluźnia. Jeśli tak się
jednak nie dzieje i ciało pozostaje
w napięciu długotrwale, wszystkie
organy, które są zaangażowane
w reakcje obronną są nadmiernie
obciążone. To tak jakby zacząć
bieg na 100 m, który okazuje się
być maratonem.

praw zwierząt i ścigane jest z urzędu. Tak więc funkcjonariusze policji mieli w tej sprawie ustawowy
obowiązek podjęcia odpowiednich
czynności. Mamy nadzieję, że
w przyszłości nie będziemy mieli do
czynienia z brakiem reakcji organów
ścigania na tego typu zawiadomienia
(oby jednak konieczność podejmowania takich działań była jak najmniejsza…).
Na miejscu pojawił się natomiast
inny mężczyzna, który stwierdził,
że zaopiekuje się kotkami i zabrał
je ze sobą. Prosimy tę osobę o kontakt, gdyż jesteśmy zainteresowani dalszymi losami kociaków,
chcielibyśmy wiedzieć, czy przeżyły, czy nie potrzebują opieki
weterynaryjnej.
Zawiadomieni
przez naszą Czytelniczkę pracownicy krzeszowickiego Referatu
Ochrony Środowiska UM, zadeklarowali zorganizowanie koniecznej
pomocy dla tych zwierzaków.

Mamy nadzieję, że ta historia mimo
wszystko znajdzie pozytywny finał…
Z okazji Światowego Dnia Zwierząt szczególnie zachęcamy do
poświęcenia kilku chwil naszym
artykułom dotyczącym zwierząt –
ochronie jeży, gawędzie przyrodniczej (tym razem o psach), bajce ekologicznej dla najmłodszych, której
odcinki cyklicznie ukazują się na

łamach „Gwarka” oraz naszemu
stałemu „kącikowi adopcyjnemu”
(może tym razem dzięki Państwu
to właśnie Bisia i Gary znajdą ciepły dom?)
I pamiętajmy: miarą człowieka jest
jego stosunek do zwierząt…

vv Redakcja

Zachowanie
To jak zachowamy się w obliczu
stresu często pozwala uporać się
z nieprzyjemnymi doznaniami
lub przeciwnie – podtrzymuje je.
Oprócz reakcji odnoszących się
bezpośrednio do sytuacji warto
wspomnieć również o świadomym
odprężaniu się i poszukiwaniu
wsparcia na zewnątrz. Osoby, które
doświadczają chronicznego stresu
często postępują według utartych
scenariuszy, przez co reakcja może
przybierać charakter błędnego koła.

tygodni. Trening relaksacji stosowanej polega na wyuczeniu się reakcji
odprężenia. Pierwsze ćwiczenia polegają na naprzemiennym napinaniu
i rozluźnianiu kolejnych partii mięśniowych po to, żeby zaobserwować
różnicę między jednym a drugim
stanem. Początkowo może być to
trudne – mięśnie przyzwyczajone
do napięcia niełatwo się rozluźniają, mogą boleć, drżeć, są podatne
na skurcze. Systematyczne ćwiczenia połączone z obserwacją siebie
Psychika
w sytuacjach stresowych prowadzą
Na charakter i intensywność redo zmiany nawyków, łatwiejszego
Radzenie sobie ze stresem
akcji stresowej duży wpływ mają
myśli i przekonania. Czy traktu- Kiedy lekarz mówi – proszę unikać radzenia sobie z napięciem i skujemy zdarzenie jako szansę, czy stresu – wydaje się, że nie mamy na teczniejszego działania pod presją.
vv Emilia Owoc
jako zagrożenie a siebie jako oso- to większego wpływu, można jedGabinet Pomocy Psychologicznej
bę, która potrafi sobie poradzić nak w świadomy sposób nauczyć się
Poradnictwo psychologiczne
w życiu, czy lubimy wyzwania. odciążać organizm.
i seksuologiczne, psychoterapia,
Częstym źródłem stresu są sytu- Wśród wielu sposobów radzenia sotreningi relaksacyjne
acje międzyludzkie – nie tylko bie ze stresem warto wymienić meKrzeszowice, ul. Szkolna 3, pok. 20
kontakty z obcymi, ale również todę, którą można opanować dzięki
Tel.: 508 341 423
wewnątrz rodziny.
Pełen tekst na blogu:
systematycznej pracy przez kilka
psychologkrzeszowice.blogspot.com

DBAJMY O JEŻE

Jeże są niewielkimi ssakami (maksymalnie do 2 kg wagi), których grzbiet pokryty jest
stroszącymi się w obliczu wyczuwanych zagrożeń, keratynowymi kolcami. Są one przekształconymi włosami, a dorodny dorosły jeż europejski ma ich na swym ciele ok. 7.000.
Brzuszna część ciała jeży jest w całości pokryta bardzo delikatnymi włoskami. Osesek
jeża europejskiego tuż po urodzeniu zaopatrzony jest w ok. 100 kolców, które tuż po
porodzie (do 24 h) wydobywają się z delikatnej pokrywającej je na czas porodu skóry.
Polsce występują dwa gatunki
jeży, które różnią się między
innymi ubarwieniem brzusznej
strony ciała i okolic oczu oraz
zasięgiem geograficznym: jeż
wschodni (Erinaceus concolor)
oraz jeż zachodni (Erinaceus
europaeus). Oba objęte są ścisłą
ochroną gatunkową.

Jeże ze względu na brak naturalnych siedlisk oraz pokarmu
w następstwie działalności człowieka, żyją współcześnie praktycznie wyłącznie w jego bezpośrednim otoczeniu. Stają się
przez to jego ofiarami. Jeże są
masowo rozjeżdżane na drogach,
a także podpalane na skutek dziwacznej praktyki „wypalania”
traw oraz śmieci i pozostałości
organicznych w ogródkach. Jeże
stają się także ofiarami kosiarek
do trawy oraz toksycznych środków ochrony roślin przed bezkręgowcami, które to stanowią
podstawowe źródło pokarmu
dla jeży europejskich. Zdarza
się niestety także, że podczas
prymitywnych aktów zwykłego
barbarzyństwa, znęcania się nad
zwierzętami, jeże stają się żywą
piłką do kopania i rzucania.

Miłośnicy Tenczyna,

Prace zabezpieczające na Tenczynie trwają, ich efekty najlepiej widać z lotu ptaka.
Dzięki filmowi umieszczonemu na portalu polskazdrona możemy zobaczyć postępy
robót i ich wspaniałe rezultaty. Mimo że Tenczyn nadal znajduje się w stanie katastrofy
budowlanej, jest jednak szansa na jego uratowanie.
www.ratujtenczyn.org.pl
naszej pomocy skazane są na
długotrwałą i pełną cierpienia
śmierć. Często dosłownie pożerane przez larwy owadów.
A paradoksalnie, na ogół łatwe
do uratowania, zwłaszcza gdy
ktoś zareaguje na czas.

Mimo, że zmierzch jest porą naturalnej aktywności jeży, należy
reagować w przypadku spotkania
osobnika rannego, osłabionego
lub zachowującego się dziwnie
(np. chodzącego „w kółko”). Natychmiastowej pomocy o tej porze doby wymagają na ogół osobniki potrącone przez samochody.
Wbrew pozorom nawet dotkliwie
potrącony jeż ma szansę na życie.
Niezdolne trwale lub czasoPrzynajmniej dopóki nie zostanie
wo do pozyskiwania pokarmu
ostatecznie rozjechany przez koi znalezienia kryjówki jeże bez
lejne samochody. Dlatego zawsze

warto zatrzymać się i zabrać potrąconego jeża z jezdni w celu
udzielenia mu pomocy weterynaryjnej. W takich przypadkach
liczy się dosłownie każda minuta.

Prosimy przy tym pamiętać, że
potrącone jeże znajdują się na
ogół w stanie znacznego szoku,
często mają problemy oddechowe i zaburzenia neurologiczne.
Z naszego doświadczenia wynika
jednak, że wiele z nich wychodzi
z takich stanów bez większych
problemów, mimo początkowego
wrażenia, że ich stan jest ciężki
i beznadziejny. Jeże takie powinny być traktowane przez lekarzy
weterynarii w taki sam sposób,
w jaki traktują oni potrącone
zwierzęta domowe.
vv www.jeże.org.pl

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

Informacje, Reklamy

małopolski

NOWA W PRZEDSZKOLU

Kiedy dziecko idzie do przedszkola, zaczyna szybciej i lepiej poznawać otaczający je świat. Do tej pory
dziecko znało osoby przebywające w jego najbliższym otoczeniu: rodziców, rodzeństwo, babcie, dziadków...
Spotkanie nowych koleżanek i kolegów, różniących się wyglądem, sposobem zachowania, a nierzadko
również rasą, jest dla niego swego rodzaju szokiem. Zaczyna zadawać coraz więcej pytań. Dlaczego
dziewczynka w okularach jeździ na wózku inwalidzkim? Dlaczego kolega z grupy ma inny kolor skóry?
Odmienność spotyka nas dziś na
każdym kroku. Nasze dzieci mają
z nią do czynienia o wiele częściej
niż my, kiedy byliśmy mali. Początkowo jej nie dostrzegają, później często piętnują, a czasem stają
się nieśmiałe z powodu własnej
odmienności. Dziecko na co dzień
ma szansę dostrzec wiele różnic
pomiędzy spotykanymi ludźmi.
Choć nie zawsze rozumie z czego
one wynikają i z czym mogą się
wiązać. Odmienna kultura, religia czy narodowość to czynniki,
które nam - dorosłym kojarzą się
z tematem tolerancji lub jej braku.
Zanim dziecko dojrzeje na tyle, by
wgłębić się w różnice wynikające
z przynależności religijnej czy
kulturowej, dostrzega to, co widoczne na pierwszy rzut oka. Jest
więc to ubiór, wzrost, kolor włosów, oczu czy skóry. Dzieci rodzą
się z naturalną ciekawością świata
i ludzi, bez żadnych uprzedzeń.
W sposób spontaniczny i otwarty na nowości akceptują poznawane zjawiska. Kiedy dziecko
zacznie dostrzegać odmienności
i różnice, to od swoich rodziców
i wychowawców będzie uczyło
się akceptacji i zrozumienia dla
nich. Kształtowanie światopoglądu naszych pociech to niezwykła
odpowiedzialność. Dbajmy, aby
wyrastały nie tylko na mądrych,
zdolnych, a przede wszystkim tolerancyjnych ludzi.

Biblioteka Publiczna w Tenczynku, wychodząc naprzeciw zagadnieniom tolerancji i edukacji
wielokulturowej, zorganizowała
spotkanie z dziećmi z Przedszkola Samorządowego w Tenczynku. Naszymi gośćmi była grupa
„Wiewióreczki” z opiekunkami
Barbarą Sochą i Teresą Święszek.
Dzieci usłyszały historię ciemnoskórej Zuri z książki „Nowa
w
przedszkolu”
Katarzyny
Pruchnickiej. To kolejna książka
z serii Poczytajki – Pomagajki wydawnictwa Muza. Misją
książek jest ułatwienie dzieciom
startu w przedszkolną i szkolną
rzeczywistość, tak trudną i pełną
niespodzianek. Publikacje uczą
tolerancji, wskazują kierunek pracy nad sobą i pokazują siłę przyjaźni oraz życzliwości.

Ciemnoskóra Zuri poszła po raz
pierwszy do przedszkola, gdzie
czekają na nią nie tylko nowe
znajomości, ale też nieprzyjemne przeżycia. Dzieci na początku
zafascynowane nową koleżanką,
z czasem zaczynają jej dokuczać. Jak w każdej grupie, tak i tu
znajduje się prowodyr krzywdzących zachowań, który piętnuje
dziewczynkę za jej inność. Mama
dziewczynki (rodowita Afrykanka) i wychowawczyni wpadają na
świetny pomysł. Wymyślają zabawę w... Afrykę, a dzieci uczą się,
że inny nie znaczy gorszy. Książ-

BURMISTRZ GMINY KRZESZOWICE
Wacław Gregorczyk
zaprasza

Przedsiębiorców
oraz osoby zainteresowane
prowadzeniem własnej działalności
gospodarczej
na konferencję, która odbędzie się:

16 października 2015 r.
w Sali Herbowej UM

w Krzeszowicach przy ul. Grunwaldzkiej 4
rozpoczęcie o godzinie 14.00

1.
ka ma ogromną wartość dydaktyczną i na prostym, pozytywnym
przykładzie uczy, że wszystkie
dzieci są równe niezależnie od
koloru skóry, wyznania, czy pochodzenia.

„Wiewióreczki” bardzo żywo
reagowały na historię Zuri. Tym
bardziej, że jednym z nowych kolegów w grupie jest ciemnoskóry
Jonathan. Dodatkowo odwiedziny
Chinki Oshin, rozmowa o rasach
ludzkich i różnorodności kulturowej, pozwoliły przybliżyć temat
przyjaźni i tolerancji wśród ludzi
– bez względu na ich wygląd.

Nasza placówka włączyła się
w edukację międzykulturową
poprzez wykorzystanie książek,
które są ważnym środkiem poszerzania wielokulturowego doświadczenia dzieci. Dobrze napisana książka może wywołać duże
zainteresowanie danym tematem
i doprowadzić do dyskusji w grupie. Wymiana poglądów pomaga
zrozumieć, że ludzie mogą być
różni, a świat nie jest monokulturowy.

vv Danuta Nowak

Biblioteka Publiczna w Tenczynku

2.

3.
4.

5.
6.
7.

Program spotkania:
Otwarcie i powitanie zebranych gości –
Dorota Marek.
OZE – Plany Rozwoju Małopolskiego Centrum
Odnawialnych Źródeł i Poszanowania Energii
w Miękini – prezentacja AGH Kraków.
„Kamień – naturalne bogactwo gminy
Krzeszowice” – Wacław Gregorczyk.
Propozycje zwolnień dla Przedsiębiorców
rozpoczynających działalność gospodarczą
w Gminie Krzeszowice – Urszula Lempart.
Wysokość podatków od środków transportowych w 2016 roku - Urszula Lempart.
Dyskusja.
Zakończenie konferencji.

MIESZKAŃCY MAŁOPOLSKI ODDALI PCK
PRAWIE 10 TON UŻYWANEJ ODZIEŻY
PODSUMOWANIE STYLOWEGO RECYKLINGU W MAŁOPOLSCE

Krakowianie oddali blisko 10 000 kg używanych ubrań podczas Stylowego Recyklingu
w FACTORY i Futura Park Kraków. To ponad dwa razy więcej niż w zeszłym roku! Akcja
trwała od 2 do 4 października. W tych dniach krakowianie i mieszkańcy Małopolski
mieli szansę na odświeżenie garderoby i jednocześnie pomoc Polskiemu Czerwonemu
Krzyżowi. Organizatorem akcji jest centrum outlet FACTORY i Futura Park Kraków
W specjalnie oznaczonym
punkcie Stylowego Recyklingu
za każde oddane dwa kilogramy używanych ubrań, uczestnicy akcji otrzymywali kupon
o wartości 10 zł - do wykorzystania na zakupy w wybranych
salonach w centrum outlet FACTORY. Podczas akcji rozdano 4
tysiące takich kuponów. Po zakończeniu wydawania kuponów
charytatywnie oddano jeszcze
650 kg odzieży. Wszystkie ubrania trafiły na potrzeby Polskiego Czerwonego Krzyża.
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K
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Więcej światła w Twoim domu
dzięki większej powierzchni szyb!

Zainteresowanie akcją rosło
z dnia na dzień. Oddane w tym
roku przez mieszkańców Małopolski ubrania to ponad 1/3
zeszłorocznej zbiórki w całej
Polsce. Kolejna edycja akcji
Stylowy Recykling w Krakowie
już za rok.
Od kilku lat największa sieć
centrów outlet w Polsce organizuje kampanię Stylowy Recykling.

vouchery zakupowe w centrach
FACTORY. Ubrania są przekazywane na potrzeby Polskiego
Czerwonego Krzyża. W zeW ramach akcji, mieszkańcy szłym roku, w Stylowym Redużych miast mogą wymieniać cyklingu w czterech polskich
swoje używane i niewykorzy- miastach wzięło udział ok. 13
stywane ubrania na cenne

Nawet do 22%* więcej naturalnego światła. Przekonaj się sam!
www.oknoplast.com.pl
tysięcy osób, które przekazały potrzebującym łącznie 27,5
tony ubrań. Mieszkańcy Krakowa, Wrocławia, Poznania i Warszawy zyskali kupony na zakupy w centrach outlet FACTORY
o wartości 137 tysięcy złotych.

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

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

PARTNER
HANDLOWY:

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

• SPRZEDAŻ • SKUP •

tel. 662 660 373

KOMPRA
BIURO RACHUNKOWE

tel. 32 754 56 70
Ponad 21 lat
doświadczenia

PRZYJMĘ GRUZ I ZIEMIĘ
na działkę w Tenczynku.

tel: 796 351 499

PIERWSZE SUKCESY ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA „ZIEMIA LISIECKA”

W dniu 3 października 2015 r. w Bielsku Białej odbył się I Regionalny Turniej Tańców Polskich „O Laur Beskidów”.
Gminę Liszki reprezentowało
6 par trenujących polskie tańce
narodowe w formie towarzyskiej w Zespole Pieśni i Tańca
„Ziemia Lisiecka”: Małgorzata
Witalec i Michał Berbeć, Angelika Lenart i Piotr Soból, Dorota Sikora i Wiktor Kasprzycki,
Aniela Biczak i Grzegorz Galos, Małgorzata Wąsik i Michał
Sikora oraz Weronika Dyjach
i Mateusz Matys.
Wszyscy nasi tancerze na parkiecie dali z siebie 200 % mocy,
co zaowocowało wysokimi ocenami sędziów:

• I miejsce w kat. II D (10-12 lat)
Dorota Sikora
i Wiktor Kasprzycki
• II miejsce w kat. III C (13-15
lat) - Aniela Biczak
i Grzegorz Galos

• III miejsce w kat. III C (13 - 15
lat) - Małgorzata Wąsik
i Michał Sikora

Wszystkim parom gratulujemy
udanych występów.

vv www.liszki.pl

GRUZIŃSKIE
SMAKI I OPOWIEŚCI

23 września 2015 r. w klubie młodzieżowym w Białym Kościele odbyło się spotkanie autorskie z Anną Dziewit-Meller
i Marcinem Mellerem – dziennikarzami, autorami książki
„Gaumardżos! Opowieści z Gruzji” zorganizowane przez
Gminną Bibliotekę Publiczną w Wielkiej Wsi oraz Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi. Spotkanie
zgromadziło wielu mieszkańców gminy, czytelników biblioteki
oraz członków Dyskusyjnego Klubu Książki.

Na sali znalazły się również osoby, które odwiedziły Gruzję
i podzielały zachwyt autorów książki nad tym krajem. Zaproszeni goście opowiadali barwne historie i anegdoty związane
z Gruzją oraz powstawaniem książki. Przygotowali również fotografie, które pozwoliły przenieść się do tego pięknego kraju.
Nie zabrakło pytań od publiczności oraz autografów i dedykacji w książkach, a także wspólnych zdjęć.
Spotkanie odbyło się w ramach programu Dyskusyjne Kluby
Książki realizowanego we współpracy z Instytutem Książki.
Spotkanie dofinansowano ze środków Instytutu Książki.

vv www.wielka-wies.pl
Bilety w cenie 16 zł do nabycia w Galerii. Więcej na: www.kulturakrzeszowice.pl

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

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

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

SPRZEDAMY!!!

MIESZKANIA:
• Kraków, ul. Wrocławska 3 pokoje, 59 m²
365 000 zł
• Kraków, ul. Malachitowa 1 pokój, 32 m²
190 400 zł
• Krzeszowice, os. Targowa 2 pokoje, 37 m²
175 000 zł
• Krzeszowice, okolice Nowej Wsi 4 pokoje, 76 m² 360 000 zł
DZIAŁKI BUDOWLANE:
• Krzeszowice, os. Czatkowice
z projektem domu jednor. 2400 m²
199 000 zł
• Krzeszowice, os. Czatkowice z War. Zab. 1200 m² 145 000 zł
• Krzeszowice, os. Zbik 5500 m²
400 000 zł
• Krzeszowice, 900 m2
110 000 zł
300 000 zł
• Krzeszowice, 2000 m2
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
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
2
• Tenczynek, 800 m 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:
2
• Brzezinka k/Rudawy z możliwością zabudowy 3000 m 55 zł/1 m2
• Brzezinka k/Rudawy, rolna, 3 ha
330 000 zł
• Krzeszowice, 0.08 ha
16 000 zł
• Krzeszowice, 0.1288 ha
13 000 zł
• Zalas, 0.75 ha
150 000 zł

• 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, os. Czatkowice 110 m2 pow. uż.
380 000 zł
• Krzeszowice, ścisłe centrum
299 000 zł brutto
- 90 m2 P.U., działka 100 m2 F-ra Vat
• Krzeszowice, Centrum, 800 m2
z zabudowaniami 150 m2
260 000 zł
380 000 zł
• Krzeszowice, 260 m2 stan surowy
• Krzeszowice, 115 m² do zamieszkania
310 000 zł
• Wola Filipowska, 257 m² + garaż
460 000 zł
• Tenczynek, 95 m²
300 000 zł
• Tenczynek, pod lasem, blisko centrum 1800 m² działki
z domem jednor. 193 m² P.U.,
420 000 zł
• Paczółtowice, Dom jednor. Stan sur. Zamkn. 120 m²
P.U. na działce 950 m²
250 000 zł
• Zalas, 70 m² + zab. gosp.
180 000 zł
• Rząska, dom jednor. 900 m² działki
185m² P.U. domu
660 000 zł
• Miękinia, dom jednor. 70 m² P.U.
na działce 1165 m²
150 000 zł
• Karniowice k/ Trzebinii, dom jednor. Część. Wyremont.
100 m² z bud. gosp. 766 m² działki
159 000 zł
• Czerna, dom jednor. 180 m²
z garażem na działce 1600 m² NOWY
480 000 zł
KOMERCJA:
• Krzeszowice
Dr. Kraj. 79 Pawilon Handl. - Usł.- Biur. 35 m2
100 000 zł
• Trzebinia przy DK79: Budynek biurowy z pom.
użytkowymi 210 m² na działce 2660 m²
800 000 zł

ZAMIENIMY!!!

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

WYNAJMIEMY!!!

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

OGŁOSZENIE

Burmistrz Gminy Krzeszowice informuje, że w dniu 14 PAŹDZIERNIKA
2015 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.

14 P A Ź D Z I E R N I K A 2015
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. ĆMANY (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)
• OS. JURAJSKIE (ul. Leśna)
• OS. CZATKOWICE (DROGI GŁÓWNE)
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. 12 292 66 66 lub tut. Urzędem 12 285 08 21 najpóźniej do dnia 13 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.

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!

Do ELEKTROŚMIECI nie zaliczamy: odpadów wielkogabarytowych, części budowlanych i sanitarnych,
części motoryzacyjnych oraz worków z odpadami domowymi. – TAKIE ODPADY NIE ZOSTANĄ
ODEBRANE!
www.krzeszowice.pl – Środowisko i odpady

www.rewolucjasmieciowa.pl – eko-akcje

BURMISTRZ GMINY KRZESZOWICE
(-) mgr inż. Wacław Gregorczyk
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WIELKI EVENT KOSMETYCZNY ZA NAMI

W dniach 25 i 26 września w Instytucie Urody Elf odbył się „Wielki Event Kosmetyczny w Krzeszowicach”. W roli prowadzącego
występował Przemysław Kopiejka. Znany aktor, dziennikarz i konferansjer nadał całemu wydarzeniu niepowtarzalny charakter.
Te dwa dni były pełne wrażeń i atrakcji dla uczestników
Eventu. W piątek można było skorzystać z darmowych makijaży, porad wizażowych oraz wziąć udział w licznych konkursach. Najważniejszymi punktami programu były pokazy
makijażu - trendy jesień-zima 2015/2016 oraz stylizacji rzęs
Blinc & Express.
W sobotę zostały rozstrzygnięte konkursy
oraz rozdane nagrody.
Clarena przygotowała dla zwyciężczyń zestaw kosmetyków z limitowanej edycji diamentowej. Kosmetyki z Diamond & Meteorite Line w luksusowym opakowaniu wysadzanym 124 cyrkoniami idealnie pasowały do tego wyjątkowego wydarzenia.
Kolejnymi nagrodami były 3 zestawy kosmetyków do makijażu
PAESE, oraz nagroda główna - kurs wizażu o wartości 1200 zł.
Do wygrania były również naturalne kosmetyki Elf Piękno
z Natury sygnowane logiem Instytutu.
Rozdaliśmy 300 katalogów oraz 900 próbek kosmetyków
Clarena.
Biorąc udział w konkursach, Panie otrzymały 160 zestawów
cieni do powiek i 40 sztuk błyszczyków PAESE, a także wiele
upominkowych bonów na zabiegi z oferty Instytutu Urody Elf.
Cieszymy się, że byliście w tym dniu razem z nami. Wasza
radość jest naszym sukcesem.

Instytut Urody Elf
Galeria Centrum 1p.
ul. Daszyńskiego 1, 32-065 Krzeszowice
Gabinet Szkoleniowy Elf
ul. Targowa 47, 32-065 Krzeszowice, tel. 668 990 679
www.gabinetelf.pl

angelika.gabinetelf

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

IKEA SPRZEDAJE WYŁĄCZNIE
OŚWIETLENIE LED

Od września 2015 roku w IKEA dostępne jest wyłącznie oświetlenie wykonane w technologii LED. Zużywa ono bowiem znacznie mniej energii
niż tradycyjne żarówki, ma bardzo długą żywotność i nie zawiera szkodliwej rtęci, dzięki czemu jest bardziej przyjazne dla środowiska.
LED-y zużywają do 85% mniej
energii w porównaniu do tradycyjnych żarówek i mogą świecić
nawet przez 20 lat1. Umożliwiają
więc zmniejszenie śladu węglowego, a także ograniczenie ilości
powstających odpadów w postaci
zużytych żarówek. Gdyby każda
z miliona osób wymieniła jedną tradycyjną żarówkę na LED,
możliwa byłaby redukcja emisji
CO2 na poziomie odpowiadającym wycofaniu z użytkowania
3900 samochodów lub zużyciu
energii przez 4400 gospodarstwa
domowe w skali roku.
- Obecnie prawie 20% energii
na świecie wykorzystywane
jest na potrzeby oświetlenia2.
Ponadto, zużycie energii oraz
opłaty za prąd rosną. W tym
kontekście LED to prawdziwa
rewolucja – może przynieść
znaczące korzyści w skali zarówno całej planety, jak i pojedynczego gospodarstwa domowego. Wymieniając oświetlenie
na LED, każdy z nas będzie
mógł żyć na co dzień w sposób
bardziej oszczędny, a także
bardziej przyjazny dla środowiska. Chcemy, aby jak najwięcej osób miało taką możliwość, dlatego naszym celem
jest oferowanie produktów
w tej technologii w najniższych
cenach na rynku – powiedziała
Agata Czachórska, P.O. kierownika ds. zrównoważonego roz-

woju w IKEA Retail w Polsce.

Dzięki współpracy z dostawcami nad ulepszeniem technologii LED, IKEA oferuje swoim
klientom szeroki asortyment
oświetlenia w różnych kształtach
i rozmiarach. LED-y zapalają się
od razu po włączeniu i emitują
wysokiej jakości, równomierne
światło, zarówno w zimnych, jak
i ciepłych barwach. Większość
z nich ma również opcję przyciemniania.
- Dołożyliśmy wszelkich starań, aby wymiana oświetlenia na LED była dla naszych
klientów jak najprostsza.
Dzięki bogatej ofercie IKEA
będą oni mogli zastąpić tradycyjne żarówki LED-owymi
w swoich ulubionych lampach,
bez konieczności pozbywania
się ich z domu – powiedziała
Monika Zielińska, zastępca dyrektora sprzedaży IKEA Retail

w Polsce. - Technologia LED
stwarza również ogromne
możliwości w zakresie designu.
Małe diody mogą zostać zintegrowane niemal z każdym produktem. Umożliwiają tworzenie nowych, mniejszych lamp
i cieńszych konstrukcji, a także
lepsze oświetlenie przestrzeni
– dodała Monika Zielińska.

Wymiana oświetlenia w asortymencie IKEA na LED to jedno
z działań podejmowanych przez
firmę w ramach globalnej strategii zrównoważonego rozwoju
People & Planet Positive. Jednocześnie IKEA prowadzi proces wymiany oświetlenia przemysłowego w swoich sklepach
na LED-owe, aby ograniczyć
w nich zużycie energii.
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KĄCIK KULINARNY

KOKTAJL Z JARMUŻEM,
JAGODAMI GOJI
I ANANASEM

Koktajl z jarmużem, jagodami goji i ananasem
zagościł u nas ostatnio na drugie śniadanie.
Pyszny i bardzo sycący. Szczerze polecam!
Koktajl z jarmużem,
jagodami goji i ananasem:
(dla dwóch osób)
• garść jarmużu świeżego
• grubszy plaster ananasa
• garstka jagód goji
• kilka daktyli
• 1/2 szklanki wody

Wszystkie składniki, wkładamy do
blendera, dolewamy wodę i miksujemy na najwyższych obrotach.
Wypijamy od razu po zmiksowaniu.

vv Ulla Pałka

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

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

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

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

506 378 033

(Magazyn Podchybie 16)

tel. 790 792 495

509 680 171

SZYBKI CZAS REALIZACJI !

PPHU SIAT-METAL
TRZYCIĄŻ 109

coli888@op.pl
ogrodzeniakieca@gmail.com

WWW.OGRODZENIAKIECA.PL

GAWĘDY PRZYRODNICZE: PIES
Pies domowy jest najstarszym udomowionym zwierzęciem. Pierwsze
psy zaprzyjaźniły się z gatunkiem ludzkim już na początku ery paleolitycznej, w rejonie południowo-wschodniej Azji.

Najstarsze informacje o psie pochodzą z kultury sumeryjskiej. Motyw psa pojawia się np. w eposie sumeryjskim o pasterzu Dumuzim, którego kochała bogini
Inana. Towarzyszem Dumuziego byt czarny pies, który
to kolor, jak wówczas wierzono, przynosił nieszczęście.
Z eposu tego pochodzi niniejszy cytat:
Gdybym kryjówkę twoją pod przymusem
zdradził,
niech mnie zadusi twój pies,
twój czarny pies, owczarek twój,
szlachetne zwierzę, władców pies,
twój pies niech mnie zadusi.
Kult psa najsilniejszy był w starożytnym Iranie. Wyznawcy Zaratustry uważali te zwierzęta za symbol mądrości,
czujności i wierności. Karmienie bezdomnych psów było
obowiązkiem religijnym, gdyż według wierzeń, psy pilnowały mostu Czinwat, przez który musiała przejść każda
dusza podążająca w zaświaty, a pozwalały na to tylko duszom cnotliwym.

W Grecji dominował wizerunek groźnego psa – Cerbera.
Okrutny pies o trzech głowach, którego ojcem byt Tyfon,
matką — siostra Gordony, kobieta-wąż o imieniu Echidna,
a rodzeństwem — Orthos, Hydra i Chimera, pilnował wejścia do świata podziemnego.

Nasi przodkowie wierzyli, podobnie jak Irańczycy, że ich
zasiewów strzeże skrzydlaty pies Paskudź, sługa i towarzysz boskiego opiekuna zboża Rgła. Z czasem słowo paskudny zmieniło znaczenie z ubogiego na odstręczającego,
a latającego stróża zastąpiła sfora siedmiu groźnych psów
gotowych rozszarpać każdego, komu przyszedłby do głowy pomysł niszczenia kwitnącego zboża.
Siły witalne przyrody symbolizowane przez psa niesie
ze sobą legenda herbowa Korczaków. Jego plastyczne
wyobrażenie to: na tarczy trzy belki; w klejnocie czasza,
z której wyłania się górna połowa psa. Historia herbu jest
następująca. Po śmierci króla Attyli osieroceni Węgrzy
nie wiedzieli, kogo powołać na następcę tak znakomitego
monarchy. Wielmoże ustalili, że królem zostanie ten, kto
pierwszy wejdzie do izby. Zrządzeniem losu pierwszym
wchodzącym był pies. Bez entuzjazmu, ale z dobrą wolą,
ogłoszono nowego władcę i oczywiście urządzono ucztę
koronacyjną. Krajczy z całą powagą oddzielał mięso od
kości i wrzucał je do osobnej misy. Widząc takie marnotrawstwo, elekt opuścił miejsce przy stole i zaczął spożywać owe kosteczki. Wtedy zacny krajczy nie wytrzymał

Owczarek niemiecki Fot. Przemysław Reinfus

i oburzony, jednym uderzeniem miecza ściął nowemu
władcy głowę, że ten nie zarzucił psich obyczajów. Mimo,
że Węgrzy odetchnęli z ulgą, krajczy jako królobójca musiał uciekać za 3 rzeki, stąd owe 3 belki w herbie.
Pies, a ściślej pół charta, pojawia się jeszcze w klejnocie
herbu Pobóg, a uczeni heraldycy uważają go za symbol
wierności. Charty żywe stały się modne o wiele później
jako wielce cenione psy gończe. Dwa z nich zyskały nieśmiertelność dzięki komicznemu sporowi między Rejentem a Asesorem w „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza:
Teraz ręce przy boku miał, w tył wygiął łokcie,
Spod ramion wytknął palce i długie paznokcie,
Przedstawiając dwa smycze chartów tym obrazem.
Właśnie rzecz kończył: "Wyczha! puściliśmy razem
Ja i Asesor, razem, jakoby dwa kurki
Jednym palcem spuszczone u jednej dwururki;
Wyczha! poszli, a zając jak struna - smyk w pole,
Psy tuż (to mówiąc, ręce ciągnął wzdłuż po stole
I palcami ruch chartów przedziwnie udawał),
Psy tuż, i hec! od lasu odsadzili kawał;
Sokół smyk naprzód, rączy pies, lecz zagorzalec,
Wysadził się przed Kusym o tyle, o palec;
Wiedziałem, że spudłuje; szarak, gracz nie lada,
Czchał niby prosto w pole, za nim psów gromada;
Gracz szarak! skoro poczuł wszystkie charty w kupie,
Pstręk na prawo, koziołka, z nim w prawo psy głupie,
A on znowu fajt w lewo, jak wytnie dwa susy,
Psy za nim fajt na lewo, on w las, a mój Kusy
Cap !!" - tak krzycząc pan Rejent, na stół pochylony,
Z palcami swemi zabiegł aż do drugiej strony (…)

vv Przemysław Reinfus
Stowarzyszenie „Szansa Białej Przemszy”
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ZSP GIEBUŁTÓW BRĄZOWYM MEDALISTĄ
MISTRZOSTW ŚWIATA WSCHODNICH SZTUK WALK

ZSP Giebułtów został brązowym medalistą Mistrzostw Świata w konfrontacji wschodnich
sztuk walk – w hortingu (kickboxing), do lat 15 i 16, które odbyły się w dniach 25-27
września w Kędzierzynie Koźlu. Reprezentanci szkoły pochodzenia ukraińskiego bracia
Roman i Bogdan Bałuszok oraz Juri Fedechko osiągnęli wielki sukces zdobywając
medale. Rywalizacja była zacięta, a do Kędzierzyna zjechali zawodnicy z różnych
rejonów świata, m.in. Ukraińcy, Rosjanie, Czesi, Słowacy, Serbowie, Chorwaci, Armeńczycy, Węgrzy, Kazachowie, czy Uzbecy.
Wyjazd na mistrzostwa był
dużym przedsięwzięciem dla
szkoły. Od początku września
uczniowie brali udział w treningach kickboxinguw klubie
„SMOK” na Wiśle Kraków,
dodatkowo uczniów przygotowywał trener Andrzej Szewczuk, który wraz z opiekunem
drużyny Tomaszem Dudkiem
reprezentowali szkołę i kraj na
Mistrzostwach.
Horting podzielony jest na cztery części. Pierwsza z nich zbliżona jest do tradycyjnych zapasów, Drugą są pokazy technik.
Trzecią składową są pokazy zawodników, którzy przy muzyce
prezentują rzuty oraz rozbijają
różne przedmioty. Czwarta to
dwubój.- To walka na zasadach
zbliżonych do tychz MMA, zawodnicy w pierwszej rundzie
toczą pojedynek na macie, druga to gdzie walczący ściągają
rękawice i walczą na gołe pięści.
vv www.wielka-wies.pl

Serdecznie gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów
Redakcja
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ZAPRASZAMY DO GABINETU DIETETYCZNEGO
Przygotuj szafę na mniejsze ubrania,
My zajmiemy się resztą:
• Terapia nadwagi i otyłości
• Terapia niedowagi
• Żywienie w chorobach
• Żywienie dzieci i młodzieży
• Dieta podczas ciąży i karmienia
• Żywienie sportowców

ZADZWOŃ I JUŻ DZIŚ UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ!!!

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

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
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
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PORADY PRAWNE

ZMIANY W KODEKSIE CYWILNYM
W ZAKRESIE PRAWA SPADKOWEGO

Z dniem 18 października 2015 r. wchodzi w życie Ustawa
z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2015.539). Ustawa wprowadza szereg zmian w zakresie dotychczasowych uregulowań dotyczących prawa spadkowego.

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

Jedną z najważniejszych zmian
jest nowelizacja brzmienia art.
1015 § 2 Kodeksu Cywilnego
w zakresie skutku jaki powstaje
ex lege w przypadku niezłożenia
przez spadkobiercę oświadczenia
o sposobie przyjęcia bądź o odrzuceniu spadku po osobie zmarłej w terminie 6 miesięcy od dnia
w którym spadkobierca ten dowiedział się o tytule swego powołania
do spadku.
Spadkobierca w wyżej wskazanym
terminie zawitym ma możliwość
złożenia następujących oświadczeń, które dla swej skuteczności
muszą zostać złożone w sądzie
bądź przed notariuszem, a są to:
oświadczenie o przyjęciu spadku
wprost, oświadczenie o przyjęciu
spadku z dobrodziejstwem inwentarza czy wreszcie oświadczenie
o odrzuceniu spadku. Oświadczenie może zostać złożone w formie
ustnej lub pisemnej, pamiętajmy
jednak, że jeżeli zdecydujemy się
na złożenie oświadczenia w formie pisemnej to musi ono dla swej
ważności zostać złożone z podpisem urzędowo poświadczonym
(art. 1018 § 3 w zw. z art. 73 § 2
k.c.).
Powstaje jednak pytanie co w sytuacji kiedy spadkobierca w terminie 6 miesięcy od powzięcia wiedzy o tytule powołania nie złożył
żadnego z wyżej wymienionych
oświadczeń. Sytuacja ta kształtuje

się odmiennie na gruncie obecnie
jeszcze obowiązujących przepisów, a ich nowym brzmieniem
wprowadzanym Ustawą nowelizującą.
Zgodnie z art. 6 Ustawy nowelizującej, dla spadków dotyczących
osób zmarłych po dniu jej wejścia
w życie, w przypadku niezłożenia
przez spadkobiercę oświadczenia
w terminie, ustawodawca przewidział skutek w postaci przyjęcia spadku z dobrodziejstwem
inwentarza w miejsce dotychczas
obowiązującego skutku w postaci
przyjęcia spadku wprost.
Powyższe w praktyce oznacza, że
spadkobierca będzie ponosił ewentualną odpowiedzialność za długi
spadkowe swojego poprzednika
ale już jedynie do wysokości ustalonego w wykazie inwentarza albo
spisie inwentarza stanu czynnego
spadku. Znowelizowany przepis
prawny zatem w sposób istotny ogranicza odpowiedzialność
spadkobiercy za długi swojego
poprzednika co jest rozwiązaniem niewątpliwie korzystnym dla
spadkobierców, którzy z różnych
względów nie złożyli żadnego
oświadczenia spadkowego w ustawowo przewidzianym terminie.
Dotychczasowa regulacja przewidywała skutek w postaci przyjęcia spadku wprost, a zatem bez
żadnego ograniczenia w zakresie
długów spadkowych. Jeżeli więc

"U GÓRALA"
U NAS NAJTANIEJ!

WSZYSTKO Z DREWNA

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

MOŻLIWOŚĆ DOWOZU
WŁASNYM TRANSPORTEM

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

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
OGROMNY WYBÓR I NISKIE CENY!

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

spadkobierca nie złożył oświadczenia w terminie, dochodziło do
sytuacji w której za długi swego
poprzednika spadkobierca odpowiadał następnie całym swoim dotychczasowym majątkiem, a zatem
bez ograniczenia do wysokości
aktywów które uzyskał ze spadku.
Na tle dotychczas obowiązujących
regulacji prawnych skutek w postaci nabycia spadku z dobrodziejstwem inwentarza, jeżeli nie złożono żadnego oświadczenia w tym
zakresie, dotyczył jedynie osób
niemających pełnej zdolności do
czynności prawnych, osób co do
których istnieje podstawa do ich
całkowitego ubezwłasnowolnienia
czy też wreszcie osób prawnych
(obecny art. 1015 § 2 in fine k.c.).
W Ustawie nowelizującej skutek
ten został rozszerzony na wszystkie kategorie spadkobierców.
Pamiętać należy jednak, że jeżeli
spadkodawca zmarł przed datą
wejścia w życie Ustawy nowelizującej zastosowanie mają przepisy
dotychczasowe, a zatem dla należytego zabezpieczenia interesów
spadkobiercy koniecznym może
okazać się terminowe złożenie
oświadczenia o sposobie przyjęcia
spadku lub o jego odrzuceniu.
vv Szymon Dubel
Adwokat
kancelaria@adwokat-dubel.pl

Małgorzata Szczuka

• Morawica 103
• Kraków, ul. Vetulaniego 1A

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

tel. 508 09 91 59

biuro@mnk.biz.pl

www.mnk.biz.pl

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

Dokumentacja do celów prawnych
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Siedziba biura:

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

www.gwarek-nieruchomosci.pl
DO WYNAJĘCIA

DO WYNAJĘCIA

DO WYNAJĘCIA

DO WYNAJĘCIA

Dom w Piekarach gm. Liszki
ok. 90-100 m kw.
z nowym wykończeniem.

Pokój 3-osobowy dla
pracowników w Krzeszowicach

Komfortowy dom ok. 145 m kw.
w Masłomiącej, gm. Michałowice.

Murowana hala 370 m. kw
5 km od Krzeszowic.

Cena z mediami, pościelami:

Cena za wynajem uzależniona jest
od okresu wynajmu:
1 rok - 3 tys. PLN/ m-c, 2 lata - 2,8
tys. PLN/m-c, 3 lata - 2,6 tys./m-c.
Cena plus media w/g zużycia.

wspólne 2 łazienki, 2 kuchnie.

Na górną kondygnację domu składa się:
2 pokoje ze skosami, nieumeblowane,
przeznaczone do własnej aranżacji, łazienka wyposażona, z wanną. Dół domu
to obszerny salon z aneksem kuchennym.

1,1 tys. PLN/m-c.

Cena: 1,5 tys. PLN/m-c.

DOMY NA SPRZEDAŻ
1.
2.
3.

Dom w Rudnie, 165 m kw., działka 8 a. Cena: 275 tys.
Dom w Tenczynku. 100 m kw. plus garaż., działka 7a. Cena: 350 tys. PLN.
Dom w Tenczynku 60 m kw., działka 8 a plus ok. 2 a udziału w drodze.
Cena: 285 tys. PLN.

4.

Budowa domu w Krzeszowicach, 126 m kw. plus garaż, na działce 8 a.
Cena 185 tys. PLN.

5.

Drewniany dom w stanie surowym na widokowej działce 8 a w Czernej, 110 m kw.
Cena: 165 tys. PLN.

Garaż, zagospodarowana działka.

Przed halą plac manewrowy ok. 3 ary.
Instalacja CO, piec na miał, woda
oraz prąd w hali.

Cena: 3,7 tys. PLN netto/m-c.

33. Działka budowlana 10 a w Woli Filipowskiej. Gotowy projekt budowlany na dom
jednorodzinny o pow. użytkowej 100,25 m kw. Cena: 110 tys. PLN.
34. Działka budowlana 10 a w Bolechowicach. Cena: 199 tys. PLN.
35. Widokowa działka budowlana 19 a w Szczyglicach (jest możliwość wydzielenia
mniejszej działki). Cena: 342 tys. PLN.
36. Widokowa działka budowlana 10 a w Zelkowie. Cena: 193 tys. PLN.

6.

37. Działka budowlana 10 a w Burowie, 3 km od Zabierzowie, 2 km od Balic.
Cena: 215 tys. PLN.

Dom w Czułowie., 150 m kw., działka 15 arów. Cena: 540 tys. PLN.
38. Działka budowlana 17 a w Karniowicach. Cena: 294 tys. PLN.

7.

Dom do remontu (można zamieszkać), w Jerzmanowicach pow. 80-90 m kw. plus
budynek gospodarczy, działka 5 a. Cena: 165 tys. PLN.

8.

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.

9.

Dom w Beskidzie Niskim, 240 m kw, działka 20 a. Pod działalność agroturytyczną
jak i prywatnie. Cena: 390 tys. PLN.

10. Kamienica w centrum Olkusza. Na dole dwa lokale użytkowe, na górze – powierzchnia mieszkalna. Cena: 660 tys. PLN.

DZIAŁKI NA SPRZEDAŻ
11. 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.
12. Widokowa działka budowlana 34 a (plus udział w drodze) w Krzeszowicach.
Cena: 204 tys. PLN.
13. Działka budowlana 26 a w Krzeszowicach. Cena: 210 tys. PLN.
14. Działka budowlana 48 a w Krzeszowicach 48 a. Cena: 230 tys. PLN.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

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

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Działka budowlana 7 a plus udział w drodze w Tenczynku. Cena: 95 tys. PLN.
Działka budowlana 7 a w Tenczynku . Cena: 104 tys. PLN.
Działka budowlana 8 a w Tenczynku. Cena: 93 tys. PLN.
Działka budowlana 10 a w Tenczynku . Cena: 136 tys. PLN.
Działka budowlana 7 a w Tenczynku . Cena: 87 tys. PLN.
Działka budowlana 9 a w Tenczynku . Cena: 107 tys. PLN.
Działka budowlana 11 a w Tenczynku. Cena: 137 tys. PLN.
Działka budowlana 40 a w Tenczynku. Cena: 415 tys. PLN.

29. 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.
30. Działka budowlana 10 a. w Miękni. Cena: 94 tys. PLN.
31. Działka budowlana 11 a w Miękini. Cena: 104 tys. PLN.
32. Widokowa działka budowlana 7 a w Miękini. Cena: 69,5 tys. PLN.

39. Działka budowlana 12 a w Więckowicach. Cena: 264 tys. PLN.
40. Działka budowlana 8 a w Więckowicach. Cena: 184 tys. PLN.
41.
42.
43.
44.

DO WYNAJĘCIA

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.

45. Widokowa działka budowlana ok. 10 a w Pękowicach (gm. Zielonki).
Cena: 170 tys. PLN.
46. Działka budowlana 15 a w Białym Kościele. Cena: 160 tys. PLN.
Możliwość dokupienia sąsiednich terenów rolnych 1-2 Ha
w cenie 1 tys PLN/ar.
47. Działka budowlana 11 a w Jeziorzanach. Cena: 107 tys. PLN.
48. Widokowa działka budowlana 19 a w Mnikowie. Cena: 190 tys. PLN.
49. Widokowa działka o pow. 1,74 Ha w Baczynie koło Mnikowa, pod zabudowę 13
domów mieszkalnych. Oferta skierowana do dewelopera, ale nie tylko. Cena: 989
tys. PLN.

Dom dla max. 14 pracowników
w centrum Zabierzowa.

Przed halą plac manewrowy ok. 3 ary.
Instalacja CO, piec na miał, woda
oraz prąd w hali.

Cena: 3 tys. PLN/m-c
plus media w/g zużycia.

Oferta dostępna od 1.10.2015 r.

59. Działka 59 a w Węgrzcach Wielkich ujęta w Planie Zagospodarowania Przestrzennego jako „produkcja i usługi”. Możliwość postawienia dużej hali. Szerokość działki ok.
32 m. Dojazd dla TIR od strony Nowej Huty.
Cena: 590 tys. PLN.
60. Działka 1,48 Ha, użytkowanie wieczyste, przeznaczenie – przemysł. Budynek
magazynowo-usługowy o pow. 1710 m kw. Działka znajduje się w północno-wschodniej części Krakowa.
61. 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.
62. 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.

DOMY/MIESZKANIA DO WYNAJĘCIA
63. Komfortowy dom ok. 145 m kw. w Masłomiącej, gm. Michałowice. Garaż,
zagospodarowana działka. Cena za wynajem uzależniona jest od okresu wynajmu:
1 rok - 3000 PLN/ m-c, 2 lata - 2800 PLN/m-c, 3 lata - 2600/m-c. Cena plus media
w/g zużycia.
64. Dom w Piekarach gm. Liszki ok. 100-120 m kw. z nowym wykończeniem. Cena:
1500 PLN/m-c plus media.
65. Lokal /mieszkanie w Nawojowej Górze ok. 40 m kw. Opcjonalnie do wynajęcia
dodatkowo pomieszczenie ok. 15 m kw. Cena najmu: 500 PLN - m/c.
66. Osobne mieszkanie - jeden pokój (łazienka, kuchnia - wspólne), dla mężczyzny, ok. 40
m kw. w domu wolnostojącym na Bielanach, 5 km od Balic. Ogrzewanie: stała opłata
jednorazowa (część za węgiel - 400 PLN), pozostałe meda według zużycia (ok 100
PLN). Pokój dostępny od 1 czerwca. Cena: 500 PLN/m-c.

DLA PRACOWNIKÓW
67. Dwa osobne mieszkania w domu dla max 10 pracowników w Wielkiej Wsi.
Cena: 600 PLN/1 osobę/m-c.
68. Dom dla pracowników w Kryspinowie, 200 m kw., 5 pokoi.
Cena 2000 PLN/m-c.

50. Działka budowlana 12 a plus 8 a rolnej w Kwaczale (gm. Alwernia).
Nowa cena: 100 tys. PLN.
51. Widokowa działka budowlana 23 a w Nieporazie (gm. Alwernia). Cena: 88 tys. PLN.

69. Mieszkanie dla 5-6 pracowników w domu w Wielkiej Wsi. Cena: 20 PLN/1 osobę na
dobę.

52. Działka rekreacyjna 35 a ze skałą, Jerzmanowice. Cena: 120 tys. PLN.

70. Dom dla 6 - 8 pracowników (max 12 osób) w Ściejowicach. Kaucja w wysokości
jednomiesięcznego czynszu. Cena: 2000 PLN/m-c.

53. Działka rolna widokowa 50-60 a (do uzgodnienia) ze skałą lub bez. Położona w
pobliżu Restauracji Chochołowy Dwór. Cena: 105 tys. PLN.

71. Dom dla max 14 pracowników, 200 m kw. w centrum Zabierzowa. Kaucja w
wysokości jednomiesięcznego czynszu. Cena: 3000 PLN/m-c plus media w/g
zużycia. Oferta dostępna od 1 października.

54. 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.
55. Działka rolna 2,48 ha w Białym Kościele. Możliwość dokupienia działki przylegającej o pow. 16 a - MNU1, czyli budowlano - usługowej. Cena: 255 tys. PLN.
56. Działka budowlana 10 a w Woli Batorskiej. Cena: 103 tys. PLN.

DZIAŁKI KOMERCYJNE NA SPRZEDAŻ

.
57. Działki usługowo - budowlane po 7,5 a każda w Kochanowie gm. Zabierzów (M1U).
Cena pojedynczej działki: 123 tys. PLN.
58. Działka usługowo - budowlana, 7,5 a. w Kochanowie gm. Zabierzów (M1U).
Cena: 158 tys. PLN.

LOKALE DO WYNAJĘCIA
72. Lokal usługowo-biurowy w Krzeszowicach, ok. 75 m kw. Kaucja w wysokości
2 tys. PLN. Cena: 1000 PLN netto/m-c.
73. Lokal handlowo-usługowy, 8 km od Olkusza i Krzeszowic, ok. 100 m kw.
Cena: 1000 PLN/m-c.
74. Lokal w Nawojowej Górze ok. 40 m kw. Opcjonalnie do wynajęcia dodatkowo
pomieszczenie ok. 15 m kw. Cena: 500 PLN - m/c.

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

AKTUALNIE POSZUKIWANE:
1. Mieszkania w Krzeszowicach do kupna, usytuowanego
max. do 3 piętra, 2 pokoje, do 40 m kw. pow.

3. Działki bezpośrednio przy drodze Kraków - Trzebinia do
kupna, pod szkółkę leśną, 15-20 a - rolna i budowlana.

5. Domu w stanie surowym (do wykończenia)
w odległości do 10 km od Woli Filipowskiej.

2. Domu lub część domu w gm. Liszki, do wynajęcia na
min. rok.

4. Domu w gm. Zabierzów i gm. Krzeszowice do wynajęcia
dla pracowników

6. Taniego domu do remontu poza Krakowem.
7. Działki budowlanej w Tenczynku powyżej 8 a.

Na bieżąco poszukujemy domów i mieszkań do wynajęcia i sprzedaży oraz działek na sprzedaż .

tel.: 796 351 499
Powyższe ogłoszenia nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a dane w nich zawarte mają charakter wyłącznie informacyjny.
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WYDARZENIA KULTURALNE, IMPREZY, SPOTKANIA
WIELKA WIEŚ

ZABIERZÓW

II MIĘDZYGMINNA BITWA KULTURALNA KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH
Serdecznie zapraszamy 17.10.2015 r. do Hali GOKiS w Białym Kościele gdzie w godz. 12.00-16.00 odbędzie
się Bitwa Kulturalna KGW. Podczas „BITWY” zespoły będą prezentowały swoje stoiska, pyszne potrawy
z „darów jesieni” oraz krótkie występy artystyczne.
Program imprezy:
- prezentacja i degustacja dań konkursowych,
- prezentacje wokalne KGW,
- konkursy kulinarne dla dzieci,
- warsztaty tematyczne (m.in. pszczelarstwo, malo- przygotowywanie zdrowych kanapek w ramach
wanie bawełnianych toreb),
akcji „żeby dzieci nie jadły śmieci”,
- ogłoszenie wyników i nagrodzenie zespołów.
Zapraszamy do kibicowania i degustacji pysznych potraw oraz udziału w warsztatach.
www.wielka-wies.pl

VII EDYCJA KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „PIĘKNO GMINY WIELKA WIEŚ W OBIEKTYWIE”
Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym, to już jego 7 odsłona.
Do konkursu mogą zgłaszać swoje prace mieszkańcy Gminy Wielka Wieś, zameldowani na jej terenie a nie
zajmujących się profesjonalnie fotografowaniem.
Celem Konkursu jest przedstawienie na zdjęciach ulubionych i niezwykłych miejsc, lub ludzi z Gminy
Wielka Wieś. Wprowadzamy kategorie w konkursie w tym roku tematyka zdjęć: I przyroda i zabytki i II
z życia mieszkańców. Każde zdjęcie musi zawierać w sobie elementy, pozwalające na powiązanie go
z Gminą Wielka Wieś.
Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej do dnia 27.11.2015 r., zgodnie z wytycznymi z regulaminu, na
dzienniku podawczym UG – parter, w godzinach pracy urzędu lub przesłanie drogą listową, decyduje
data wpływu do Urzędu Gminy.
Laureaci otrzymają dyplomy oraz cenne nagrody finansowe łącznie 5.000,00 zł w tym nagrodę główną
w wysokości nie przekraczającej 1.500,00 zł brutto w każdej z kategorii. więcej na: www.wielka-wies.pl

KRZESZOWICE
KARUZELA BAJEK W BIBLIOTECE
- SPOTKANIA Z ULUBIONYMI BOHATERAMI BAJEK.

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

Małgorzata Wyka

Krzeszowice
- dom rodzinny
wystawa:
impresje graficzne

Poprzez głośne czytanie, prezentowane będą utwory mniej lub bardziej znane, bajki lub
fragmenty powieści dla dzieci. Po czytaniu zajęcia plastyczne, dzieci wykonują prace
tematycznie nawiązujące
do przeczytanego utworu, oglądają bajkę/film. Na koniec pamiątkowe zdjęcie. Zapraszamy
dzieci w wieku 5-10 lat. Zapraszamy w każdą ostatnią sobotę miesiąca, godz. 10.30-12.00.
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna, Pl. F. Kulczyckiego 1 ; tel. 12 282 15 13

WYSTAWA

Małgorzata Wyka. Krzeszowice - dom rodzinny. Impresje graficzne.
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Kazimierza Wyki w Krzeszowicach
(czytelnia)
wystawa czynna 19 września - 30 listopada 2015 r.

Małopolskie Stowarzyszenie Miłośników Historii „Rawelin” zaprasza na wędrówkę po części zachowanych
obiektów linii b-1. Wędrówkę w czasie, której będziemy mogli zobaczyć, poza schronami i zachowanymi
pozostałościami niemieckich linii obronnych, również wspaniale krajobrazy i przyrodę Jury Krakowsko – Częstochowskiej. Rajd pieszy „Śladami II wojny światowej” odbędzie się 10 października 2015 roku. Impreza ma
charakter rodzinny, jest bezpłatna i odbędzie się bez względu na pogodę. Zapraszamy młodzież i dorosłych z
terenu gminy Zabierzów oraz wszystkie osoby niezależnie od miejsca zamieszkania, które chcą połączyć aktywny
wypoczynek z poszerzaniem swojej wiedzy na temat ostatniej wojny. Rozpoczęcie rajdu zostało zaplanowana
na pętli autobusowej Młynka o godz. 9.45. Trasa przebiegać będzie po drogach asfaltowych i gruntowych, a na
zakończenie przewidzieliśmy wspólne ognisko z poczęstunkiem. Dodatkową atrakcją będzie pokaz zdobywania
niemieckiego schronu typu Regelbau 668 przygotowany przez grupy rekonstrukcji historycznej
ORGANIZATOR: Małopolskie Stowarzyszenie Miłośników Historii „Rawelin”
PRZY WSPÓŁPRACY I POMOCY: Gmina Zabierzów, Projekt Historyczny Marusia, GRH Ostheer, SRH 1 PSP AK
TERMIN i MIEJSCE: 10 października 2015 roku /sobota/. Młynka, Nielepice, Rudawa
godz. 9.45 – 15.00 (Gmina Zabierzów – 15km od Krakowa).
CEL RAJDU: Upamiętnienie 70. rocznicy zakończenia II wojny światowej. Zwiedzanie miejsc związanych z
II wojna światowa na terenie miejscowości: Młynka, Nielepice, Rudawa. Rozwój aktywnej turystyki pieszej w
połączeniu z aspektami historyczno – poznawczymi. Wzbogacenie wiedzy o materialnych pozostałościach,
architekturze militarnej, działaniach wojennych na terenie Gminy Zabierzów.
ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ Grupowe zwiedzanie z przewodnikiem miejsc związanych z II wojną
światową i fortyfikacji niemieckich na terenie Gminy Zabierzów. Znaczek pamiątkowy i poczęstunek dla
uczestników Rajdu. Materiały informacyjne i promocyjne. Wspólne ognisko.
PROGRAM RAJDU - 10 października 2015 roku /sobota/
• Godz. 9.45 – Początek imprezy – pętla autobusowa MLYNKA
(dojazd we własny zakresie, autobus mpk 238)
• Godz. 10.00 – Wymarsz grupy na zaplanowana trasę wycieczki pieszej.
Przemarsz trasa: Młynka, Nielepice, Rudawa – Werbownia.
• Godz. 13.00 – inscenizacja historyczna – Regelbau 668 Ruda – Werbownia,
zwiedzanie schronu, wspólne ognisko z pieczeniem kiełbasy
• Godz. 15.00-16.00 – zwiedzanie schronu Regelbau 668
w Rudawie ul.Dunajewskiego (dojazd we własnym zakresie)

LISZKI
DAMY I HUZARY W TEATRZE ALBERTUS

Teatr Albertus zaprasza na spektakl pt. „Damy i huzary”
na podstawie znanej komedii Aleksandra Fredry. Barwna,
staropolska opowieść o starych i młodych huzarach, którym spokojne, żołnierskie życie zakłócił niespodziewany
przyjazd pewnych dam.

CHRZANÓW
SPEKTAKL „SEKS DLA OPORNYCH”

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie zaprasza 24 października o godz. 18:00 na
spektakl „Seks dla opornych”. Bilety w cenie 65 zł. parter, 55 zł. balkon do nabycia i rezerwacji w Informacji
MOKSiR (tel. 32 6233086 wew. 53)

Spektakl zostanie przedstawiony 11, 18 i 25 października o godz. 18.00 w Teatrze Albertus w Mnikowie.
Zapraszamy!

SPEKTAKL „KLIMAKTERIUM2”

TRZEBINIA

Kino "Sztuka" w Chrzanowie zaprasza

LIVE to „na żywo”, LIVE to inaczej niż w telewizji, LIVE to 100 minut intensywnego śmiechu, to entuzjastyczne
recenzje widzów, LIVE to pewność że to TY będziesz w centrum niesamowitych kabaretowych emocji. Sprawdź
czym będzie LIVE w Trzebini. Zapraszamy do Domu Kultury „Sokół” w Trzebini 8 listopada 2015r., godz. 19.00
Bilety w cenie 45 zł. Rezerwacje tel 32 61-10-621

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie zaprasza 12 listopada o godz. 19.00 (sala
teatralna) na spektakl „Klimakterium2” w reżyserii Elżbiety Jodłowskiej i Krzysztofa Jaślara. Rezerwacja
oraz zakup biletów w cenie 65 zł Informacja MOKSiR (tel. 32 6233086 wew. 53)

„HOTEL TRANSYLWANIA 2” PREMIERA 2D/3D [dubbing PL]
• 9.10 godz. 16.00 (2D), 18.00 (3D) • 10-11.10 godz. 14.00 (3D), 16.00 (2D), 18.00 (3D) •
• 12-13.10 godz. 16.00 (2D), 18.00 (3D) • 14.10 godz. 9.00 (2D), 11.00 (3D) • 15.10 godz. 16.00 (2D), 18.00 (3D) •
• 16.10 godz. 16.00 (3D) • 17.10 godz. 18.00 (3D) • 18.10 godz. 14.00 (2D), 16.00 (3D) • 19-21.10 godz. 16.00 (3D) •
reżyseria: Genndy Tartakovsky; czas trwania: 89 min.; gatunek: animacja/familijny/komedia; prod. USA, b/o
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.
„CHEMIA”
• 09-13.10 godz. 20.10 • 15.10 godz. 20.10 • 16.10 godz. 18.00 • 18-21.10 godz. 18.00 •
reżyseria: Bartosz Prokopowicz; czas trwania: 105 min.; gatunek: dramat; prod. Polska, 15 lat
Cena biletu: Piątek - Niedziela: norm. 15,00 zł, ulg. 13,00 zł.; Poniedziałek - Czwartek: 13,00 zł.
Poniedziałek - Niedziela: 12 zł (bilet rodzinny - min. 5 osób)
„MARSJANIN”
• 16-21.10 godz. 20.15 • 22.10 godz. 20.00 •
reżyseria: Ridley Scott; czas trwania: 141min.; gatunek: akcja/sci-fi; prod. USA, 12 lat
Cena biletu 3D: Piątek - Niedziela: norm. 20,00 zł, ulg. 17,00 zł.; Poniedziałek - Czwartek: 17,00 zł.
„MAKBET”
retransmisja spektaklu z The Globe • 25.10 seans o godz. 14.00
czas trwania: 155 min.
Cena biletu: 30 zł (normalny), 25 zł (ulgowy), 20 zł (szkoły/grupy)

KABARET SKECZÓW MĘCZĄCYCH

Kino "Sokół" w Trzebini zaprasza
KRÓL ŻYCIA
• 8.10 - 20:00 •
czas trwania: 97 min.; gatunek: komedia, Polska; Bilety: całe – 14 zł, ulgowe – 12 zł.
CHEMIA
• 11.10, 14.10 - 16:00 • 09.10 - 18:00 • 10.10 - 18:30 • 13.10, 15.10, 16.10 - 19:30 •
• 17.10, 18.10, 20.10, 21.10, 22.10 - 20:00 •
czas trwania: 100 min.; gatunek: romans/dramat, Polska; Bilety: Całe – 14 zł, ulgowe – 12 zł.
EVEREST (SEANSE 3D) – NAPISY PL
• 11.10, 14.10 - 19:30 • 09.10 - 20:15 • 10.10 - 20:30 • 13.10, 15.10 - 17:00 •
czas trwania: 121 min.; gatunek: przygodowy/thriller, USA; Bilety: całe – 20 zł, ulgowe – 17 zł.
PILECKI
• 8.10 - 18:00 •
czas trwania: 80 min.; gatunek: dokument fabularyzowany, Polska; Bilety: całe – 14 zł, ulgowe – 12 zł.
HOTEL TRANSYLWANIA 2 – DUBBING PL
• 16.10 - 3D 17:00 • 17.10, 20.10, 22.10 - 2D 16:00, 3D 18:00 • 18.10, 21.10 - 3D 16:00, 2D 18:00 •
czas trwania: 90 min.; gatunek: animacja/komedia, USA
Bilety: całe 3D – 20 zł, ulgowe 3D – 17 zł, całe 2D – 14 zł, ulgowe 2D – 12 zł.
W trzebińskim kinie Sokół działa już rezerwacja online! Zapraszamy!

http://kino.tck.trzebinia.pl/

Informacje, Reklamy

małopolski
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PRZYRODA DLA NAJMŁODSZYCH

„PRZYGODY DZIKA GERWAZEGO…

CZYLI O CZYM SZUMIĄ LASY W KRAINIE BIAŁEJ PRZEMSZY”

tel. 519 440 519

Cz. 3 „Pożar”
Kolejny gorący dzień dał się ostro we znaki wszystkim mieszkańcom lasu.
Zwierzęta pochowały się w gęstwinach, szukając chociaż kawałka cienia by
móc się w nim schronić przed gorącymi promieniami słońca. Cała rodzina
dzików siedziała przez cały dzień w miłym i chłodnym błotku, błogo przy
tym leniuchując.
- Uff. Ale upał – sapał Gerwazy.

- W całym lesie cisza jak makiem zasiał. Nawet ptaki cicho
siedzą – odparła Klotylda.
- Z tego gorąca to chyba tylko
Tekla jest zadowolona – wtrącił
szybko najstarszy syn Gerwazego – Marceli.

Tekla był żmiją zygzakowatą i jak to gady mają w swoim
zwyczaju, uwielbiała siedzieć
na nasłonecznionych polanach
i drogach. Za to nocą, gdy jest
już chłodno, wychodziła na żer
w poszukiwaniu czegoś do jedzenia.
Słońce powoli chowało się za
horyzont. Las z wolna zaczynał
odżywać. Ptaki zaczęły śpiewać
swoje trele, żaby rechotać, a Gerwazy z żoną Klotyldą i dziećmi
wyruszyli na pobliskie wzgórze,
aby nacieszyć oczy widokiem zachodzącego słońca.

dniową część lasu.

Dziki biegły co tchu, aby jak najszybciej zaalarmować mieszkańców lasu. Dobiegali już do rzeki
Białej Przemszy, gdy przed nimi
niczym duch pojawił się zimorodek Stefan.
- Kogo moje piękne oczy widzą?
Dokąd wam tak spieszno przyjaciele? Stało się coś? – zapytał
Stefan.

- Oj stało się, stało! Pożar idzie
ku nam. Musimy wszystkich
ostrzec – rzekł dzik.

- To straszne! Widać turyści
musieli zaprószyć ogień. Sucho
w lesie jest przez ten upał i o tra- Nareszcie miły chłodek – rzekł gedię nietrudno – zasmucił się
z ulgą w głosie Gerwazy.
zimorodek.
- Oj tak. Aż miło odetchnąć - Stefan! Musisz jak najszybciej
chłodnym powietrzem po całym lecieć do leśniczówki i zawiadodniu – odparła Klotylda.
mić Piotra! – rzekła Klotylda.
- Tato, tato! Spójrz! – wołała
najmłodsza latorośl Gerwazego
– Balbina.

dzie z pomocą – odparł Gerwazy.

- Co to za łuna tato? – dopytywał Bez zbędnych, dalszych rozmów
się Rudolf – młodszy syn Gerwa- Stefan poleciał w kierunku lezego.
śniczówki, a Gerwazy z rodziną
- Szybko! Musimy wszystkich pobiegli zaalarmować pozostałe
zawiadomić! Pożar idzie w na- zwierzęta.
szym kierunku – rozkazał Gerwazy.

- Już się robi! A wy co zamierzacie?

- Zawiadomimy kogo się da
i brodem przejdziemy na północny brzeg rzeki. Tam będziemy
- Spójrz! Tam nad lasem – rzekła bezpieczni. Przynajmniej jakoś
Balbina, wskazując głową połu- dotrwamy póki Piotr nie przybę- Co się stało skarbie? Czemu tak
krzyczysz?

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

- Uwaga! Pożar! Wszyscy uciekać! – wrzeszczały dziki na cały
głos.
Do dzików dołączały kolejne zwierzęta, m.in. łoś Horacy
z żona Klementyna, lisy: Henryk
i Helena, zając Tymek oraz sarna
Honorata. Wszyscy zmierzali na
drugi brzeg Białej Przemszy, aby
tam szukać schronienia w okolicy Pustyni Błędowskiej.
Zwierzęta zebrały się na dużej
polanie, patrząc jak łuna ognia
zbliża się w ich kierunku.

- Co będzie jak ogień nas dopadnie? – zapytał Tymek.
- Nic się nie bójcie. Nie dopadnie.
Piotr nie pozwoli żeby komukolwiek stała się jakaś krzywda –
pocieszała zwierzęta Honorata.
- Masz rację Honorato. Bądźmy
dobrej myśli. Woda w rzece zatrzyma ogień – rzekł Gerwazy,
ale pewności jego głos nie zdradzał.
Mijały długie minuty i na dalekim horyzoncie dało się zauważyć już pojedyncze języki ognia.
Zwierzęta siedziały cicho. Wszyscy bardzo się bali.

Nagle zwierzęta usłyszały jakiś
dziwny, nienaturalny odgłos dochodzący gdzieś z daleka.
- Co to jest? – zapytała Balbina.

Gerwazy nie zdążył odpowiedzieć córce, gdyż przerwał mu
Stefan, który nadleciał niezauważony przez nikogo.

- Nie martwcie się! Pomoc już
w drodze. Nasz leśniczy zawiadomił już straż pożarną. Nawet
lecą już do nas helikoptery gaśnicze – rzekł z nadzieją zimorodek.
- Hurra! Jesteśmy uratowani! –
krzyczały zwierzęta.

Znad lasu nadleciały helikoptery
i zaczęły gasić ogień. Cała akcja trwała długi dzień, ale pożar
udało się ugasić. Na szczęście nikomu nic się nie stało. A wszystko to dlatego, że udało się szybko
sprowadzić pomoc. Niestety spalony las nie będzie już taki sam
jak kiedyś. Minie wiele lat nim
będzie taki jak sprzed pożaru.
Pamiętajcie! Las płonie szybko,
ale rośnie długo.

Krzeszowice (koło rynku)

Zapraszamy do nowo otwartego
Gabinetu rehabilitacji i ﬁzykoterapii FizjoMedica
mieszczącego się w Rudawie przy ulicy
Antoniny Domańskiej 24
(budynek przychodni NZOZ "ZDROWIE").

Oferujemy Państwu zabiegi z zakresu
ﬁzykoterapii, kinezyterapii oraz masaże lecznicze.
Kontakt pod numerami telefonu: 536 455 200, 536 455 208

KOTŁY
PIECE C.O.

PRODUCENT TRACZ
www.kotlyosiek.pl

Osiek 34, tel. 32 642 73 97

1m
1,2 m
1,4 m
1,7 m

- 1650 zł
- 1800 zł
- 2050 zł
- 2200 zł

1,9 m - 2350 zł
2,2 m - 2500 zł
2,5 m - 2600 zł

blacha 6 mm,
atest,
gwarancja

KOCIOŁ DWUPALENISKOWY
Z PODAJNIKIEM

1,8 m - 6400 zł

2,5 m - 6700 zł

ciąg dalszy nastąpi

vv Przemysław Reinfus
Stowarzyszenie „Szansa Białej Przemszy”

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

FUNDACJA CZŁOWIEK DLA ZWIERZĄT
POSZUKUJE DOMÓW DLA SWOICH PODOPIECZNYCH:

GODZINY OTWARCIA

8.00-17.00
8.00-12.00

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

GARY

Gary to młodziutki, ok. 1,5 roczny psiak średniej wielkości. 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 lub jeździć na rowerze.
Gary ma komplet szczepień, jest wykastrowany i zaczipowany.
Psiak jest pod opieką Fundacji człowiek Dla Zwierząt. Warunkiem adopcji jest
podpisanie umowy adopcyjnej. .
Kontakt: 534 884 174.

BISIA

Fundacja Człowiek Dla Zwierząt poszukuje odpowiedzialnego domu dla
młodej suczki, która dostała imię Bisia. Suczka jest średniej wielkości, waży
ok. 20 kg. W stosunku do ludzi jest bardzo serdeczna, łagodna i przyjazna.
Lubi psy, ale z suczkami nie zawsze się zgadza. Potrafi chodzić na smyczy i
zachowywać czystość. Jest bardzo karna i posłuszna. To mądry, inteligentny
psiak. Bisia została odpchlona, odrobaczona i zaszczepiona na wściekliznę i
choroby zakaźne oraz wysterylizowana i zaczipowana. Warunkiem adopcji
jest podpisanie umowy adopcyjnej.
Kontakt: 534 884 174.

Serdecznie zachęcamy do kontaktu w sprawie zwierzaków, mamy nadzieję, że dzięki Państwu ich los wkrótce się odmieni...
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KONTAKT
tel. 12-257-79-59
tel. 693-756-023
tel. 668-047-005

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

WYSTAWA NAGROBKÓW
RÓWNIEŻ
W FIRMIE POGRZEBOWEJ
W MODLNICZCE

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

małopolski

www.romar-bis.pl
SUPER CENY

Sanka 248

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

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

