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tel. 696 595 118
796 351 499
Czubrowice, Gotkowice, Jerzmanowice, Przeginia, Racławice, Sąspów, Szklary (Gmina Jerzmanowice-Przeginia), Czerna, Dubie, Filipowice, Frywałd, Krzeszowice, Miękinia, Nowa Góra,
Nawojowa Góra, Ostrężnica, Paczółtowice, Rudno, Sanka, Siedlec, Tenczynek, Wola Filipowska, Zalas (Gmina Krzeszowice), Baczyn, Budzyń, Cholerzyn, Chrosna, Czułów, Jeziorzany,
Kaszów, Kryspinów, Liszki, Mników, Morawica, Piekary, Rączna, Ściejowice (Gmina Liszki), Bębło, Będkowice, Biały Kościół, Czajowice, Giebułtów, Modlnica, Modlniczka, Szyce, Tomaszowice,
Wielka Wieś, Wierzchowie (Gmina Wielka Wieś), Aleksandrowice, Balice, Bolechowice, Brzezie, Brzezinka, Brzoskwinia, Burów, Karniowice, Kleszczów, Kobylany, Kochanów, Niegoszowice,
Nielepice, Pisary, Radwanowice, Rudawa, Rząska, Szczyglice, Ujazd, Więckowice, Zabierzów, Zelków (Gmina Zabierzów)

ZIOŁOWE TRADYCJE KOBIET
Z REGIONU KRAKOWSKIEGO

Fundacja Kobieta w Regionie oraz Stowarzyszenie
Rozwoju Wsi Rudno już po raz szósty organizują wydarzenie ZIELE Z ZIÓŁ. Warsztaty ekologiczne oraz
konkurs na tradycyjny bukiet na Święto Matki Boskiej
Zielnej. Obie organizacje działają na terenie parafii
Tenczynek, a Ziele z ziół... stało się jedną z ciekawszych imprez, promujących nie tylko urokliwe zakątki
Rudna, ale całą Gminę Krzeszowice, jej dziedzictwo
i walory turystyczne.
Ciąg dalszy na str. 2
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Kosmetyki renomowanych i luksusowych firm
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n, tynki, farby, lakiery,
artykuły elektryczne
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Skutery • Motocykle • Quady
Sprzedaż - Serwis

- specjalizacja: pojazdy z Chin
- możliwość transportu pojazdu do serwisu
- autoryzowane naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne

(przy trasie 79)

na

gipsy, wełna, styropia
B, kleje, fugi, zaprawy,

SALON MEBLOWY
• meble
• materace
• łóżka
• sofy
• wypoczynki
• narożniki
• krzesła
• stoły
• dekoracje
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Autoryzowany dealer:

Nawojowa Góra
ul. Krakowska 109

zów

F

fb: Dominika Bilska - kosmetyka, wizaż, charakteryzacja

1000 m2 ekspozycji

Kas

ÓW BOLIX oraz KNAU

TYNK
MIESZALNIE FARB I

• ślubny
• wieczorowy
• okolicznościowy
• fotograficzny
Z dojazdem do klientki:
• Kraków, Krzeszowice i okolice
lub w salonie:
• ul. Chrzanowska 6,
32-067 Tenczynek

na

Romet • Zipp • Junak • Benzer • Barton

Sklep: ul. Legionów Polskich 8, Krzeszowice
Serwis: ul. Krakowska 22, Krzeszowice

tel. 530-781-146

Firma z Zabierzowa zatrudni

USŁUGI
PODNOŚNIKIEM
Zasięg:

• 20 m • 30 m •
tel. 788 081 644

KIEROWCÓW C+E

• konflikty małżeńskie;
• problemy wychowawcze;
• trudności w relacjach
z bliskimi;
• psychoterapia
indywidualna.

na c.s. + wywrotka
lub naczepa niskopodwoziowa.
Jazda po okolicy, codziennie zjazd na bazę.
Pełny etat, umowa o pracę.
Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny:

602 711 205

22 LIPCA | sobota 16 00
BŁONIA ZABIERZOWSKIE K/KRAKOWA

Magdalena Poprawa
32-060 Liszki 554

tel. 608 351 599
www.przystan-psychoterapia.pl

D I S CO
weekend
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ZIOŁOWE TRADYCJE KOBIET
Z REGIONU KRAKOWSKIEGO
Ten coroczny projekt poświęcony
ziołom, przyrodzie, bioróżnorodności oraz tradycji obchodzenia
Święta Matki Boskiej Zielnej łączy
w sobie warsztaty zielarskie oraz
konkurs na tradycyjny bukiet.

- DO NAJWIĘKSZEGO W MAŁOPOLSCE FESTIWALU
DISCO POLO ZOSTAŁO JUŻ NIEWIELE PONAD TYDZIEŃ
Miłośnicy dobrej zabawy i skocznych rytmów przygotowują się do wielkiego święta jakim niewątpliwie stał się już Disco Weekend. Zabierzowski festiwal Disco Polo
organizowany pod skrzydłami stacji VOX FM ściąga do tej podkrakowskiej gminy
tysiące gości i z roku na rok zyskuje na popularności.

W tej edycji zaplanowano 4 spotkania warsztatowe, które odbędą
się w lipcu i sierpniu w Tenczynku
i Rudnie (gmina Krzeszowice),
Racławicach (gmina Jerzmanowice-Przeginia) i Wołowicach
(gmina Czernichów). Celem
warsztatów jest nabycie praktycznej wiedzy o ziołach i roślinach
występujących na podkrakowskich
łąkach i terenach zielonych, zachowanie tradycji regionu, pielęgnowanie i podtrzymywanie lokalnych
zwyczajów.

Czwarta edycja Disco Weekend
z VOX FM przygotowywana jest
z ponadprzeciętnym rozmachem,
dlatego w tym roku w Zabierzowie możemy spodziewać się
kolejnego rekordu. Rekordowa
jest ilość występujących na scenie
artystów, ilość elementów techniki scenicznej przygotowywanej
na to wydarzenie, wielkość samej
sceny, a także ilość zakupionych
już w przedsprzedaży biletów.

Warsztaty prowadzi doskonale
uzupełniający się duet: Elżbieta
Augustynek – zielarka, znawczyni
i miłośniczka wszelkich aspektów
przyrody oraz Wojciech Gałosz ekolog i przyrodnik. Nad całością
czuwa Monika Dudek, etnograf
i prezeska zarządu Fundacji Kobieta w Regionie.

Terminy spotkań znajdziecie
Państwo na stronie www.kobietawregionie.pl oraz na Fan Page’u Fundacji Kobieta w Regionie.
Wszelkie informacje także pod
numerem telefonu 690 012 613.

DISCO WEEKEND 2017

Na nowej, jeszcze bardziej
zaawansowanej technologicznie scenie Błoń Zabierzowskich
wystąpią:

Parafia św. Katarzyny w Tenczynku oraz Sołectwo Rudno.

15 sierpnia bukiety do konkursu można zgłaszać już od godz.
9.00. O godz. 10.15 rozpoczyna
się uroczysta msza święta, potem
jury ocenia bukiety - w ubiegłym
roku było ich ponad 70! -

w kategorii indywidualnej i grupowej oraz dzieci i młodzież.

Kto zawita do Rudna koniecznie
musi odwiedzić ponownie otwarty dla turystów Zamek Tenczyn,
z odnowionym w ubiegłym roku
barbakanem. To jeden z ciekawiej
zrewitalizowanych zamków w tej
okolicy. A okolice zamku to właśnie pachnące ziołami i kwiatami
łąki i pola. Trzeba tam być!

Finał projektu to konkurs na tradycyjny bukiet na Święto Matki Boskiej Zielnej, w urokliwej
kaplicy p. w. św. Rafała Kalinowskiego w Rudnie, a potem tradya goście i turyści słuchają muzyczcyjna Biesiada w Sadzie, z ludową
nych występów i częstują się
muzyką na żywo. Wydarzeniu
regionalnymi przysmakami. Do
towarzyszą warsztaty artystyczne,
udziału w konkursie organizatorzy
w tym garncarstwa i bibułkarstwa,
zapraszają wszystkich dorosłych
fot: Marian Lewicki
a organizację wydarzenia wspiera
Projekt jest realizowany dzięki wsparciu finansowemu Gminy Krzeszowice oraz Powiatu Krakowskiego.

Patron medialny:

Musle - znani z przeboju “Lubię
Twoje D”, Dejw, którego wiele z Was może znać z przeboju
“Ta dziewczyna to jest petarda!”,
a także przedstawicielka płci pięknej i młodego pokolenia twórców
Disco Polo - Iness ze swoimi piękna popularności dzięki takim
nymi koleżankami.
przebojom jak: “Lubię Jeansy”,
Nawet osoby pobieżnie wta- “Plastikowa Biedronko” czy “Te
jemniczone w tajniki rodzimej jej czerwone usta”. Na scenie pojamuzyki tanecznej będą kojarzyć wią się także Panowie z zespołu
z pewnością pozostałych artystów DOXXX czyli finaliści telewizyjwybierających się do Zabierzowa nego show Disco Star, którzy od
na imprezę 22 lipca.
momentu występów na antenie
Takich składów jak: After Party, nabrali wyjątkowego rozpędu
Markus P, Defis czy PlayBoys nie w swojej karierze muzycznej.
trzeba nikomu przedstawiać. To Zwieńczeniem i stałym elemenartyści z czołówek list przebojów, tem formuły tej imprezy będzie
którzy na pewno podkręcą atmos- w ystęp Formacji JOŁ czyli
ferę na Błoniach Zabierzowskich. prawdziwego fenomenu w branNie zabraknie też zespołu Veegas, ży Disco Polo. Panowie na co
który swego czasu zyskał bardzo dzień pracujący w stacji VOX

FM tworzą bowiem formację
muzyczną mającą w swoim portfolio sporo tak samo zabawnych,
co wpadających w ucho przebojów
jak choćby: “Być jak Zenek” czy
“Lodzio Miodzio”. Panowie będą
też odpowiedzialni za konferansjerską oprawę całego wydarzenia.
Przypominamy - 22 lipca, Błonia Zabierzowskie - zaczynamy
od 16.00 i bawimy się do rana!
W poszukiwaniu biletów i innych
informacji zapraszamy też na
discodisco.pl.

EDEN
DOM
OPIEKI
KOMFORT • BEZPIECZEŃSTWO • SPOKÓJ • RELAKS
Zezwolenie Wojewody Śląskiego nr PSII.9420.17.2017.
Eden Dom Opieki jest placówką całodobowej opieki nad osobami w podeszłym wieku,
niepełnosprawnymi i przewlekle chorymi. Serwuje 5 posiłków dziennie z własnej kuchni
z uwzględnieniem indywidualnej diety. Organizujemy zajęcia kulturalno-oświatowe, uroczystości i animacje.
W naszym Domu może zamieszkać 80 Pensjonariuszy w 1- lub 2-osobowych pokojach
z łazienkami, komfortowo umeblowanych bądź wyposażonych przez samych mieszkańców.
Obiekt jest pozbawiony wszelkich barier architektonicznych.
ZAPEWNIAMY:
• Pobyty stałe i czasowe długo i krótkoterminowe.
• Weekendowe.
• Pobyt dzienny.
• Specjalistyczną opiekę medyczną, pielęgnacyjną i rehabilitacyjną.
• Turnusy rehabilitacyjno – wypoczynkowe z pełną bazą noclegową, wyżywieniem
i atrakcyjnym spędzaniem wolnego czasu.
• Całodobową opiekę pielęgnacyjną nad osobami:
- w podeszłym wieku
- niepełnosprawnymi
- przewlekle chorymi
- po wylewach, zawałach, po zabiegach operacyjnych (w tym endoprotezach).
ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE, ZAJĘCIA REHABILITACYJNE
• Kinezyterapia • ﬁzykoterapia • elektroterapia • magnetoterapia • masaż.
Mamy również dla mieszkańców przepiękną świetlicę z wyjściem na taras, kompleksowo
wyposażone sale rehabilitacyjne oraz 2-ha ogród znajdujący się na terenie obiektu.
Eden Dom Opieki położony jest na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej w Myszkowie przy ulicy
Zawierckiej 18 na granicy dwóch miast: Myszkowa i Zawiercia, w kompleksie leśnym, przy
drodze wojewódzkiej i dzięki temu ma łatwy dostęp do blisko zlokalizowanych 2 szpitali z szeroką gamą usług medycznych oraz lotniska w Katowicach – Pyrzowicach w odległości ok. 25 km.

KONTAKT I REZERWACJA
Eden Dom Opieki, ul. Zawiercka 18, 42-300 Myszków, e-mail: biuro@edendomopieki.pl
Udzielamy informacji pod numerami telefonów: 798 985 985, 798 984 984, 604 081 530
Zapraszamy na naszą stronę: www.edendomopieki.pl
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MOJE KRYMINAŁY WYŁANIAJĄ SIĘ Z CHAOSU
Rozmowa z Małgorzatą Rogalą, autorką popularnych kryminałów, m.in. „Ważki” i „Dobrej matki”
przypadków inspirację czerpię nie tyle ze swoich fascynacji, co
po prostu z życia. Słucham, obserwuję, wczuwam się. Czasem
Zadebiutowałam w 2012 roku powieścią obyczajową, którą wystarcza rozmowa, czyjaś opowieść, niekiedy jedno zdanie lub
napisałam na konkurs literacki. Jest to romantyczna historia ze zaobserwowana sytuacja. Interesuje mnie też tło społeczne, od
szczęśliwym zakończeniem, która wciąż cieszy się powodzeniem niego zaczynam. Człowiek jest istotą społeczną, żyje wśród ludzi,
u czytelniczek. Później zaczęła się moja przygoda z kryminałem, nawiązuje z nimi relacje. Porusza się w obrębie określonego syspoprzedzona udziałem w kursie pisania powieści kryminalnych. temu ekonomicznego i prawnego, doświadcza różnych sytuacji,
Wygrałam w konkursie zniżkę w opłacie za ten kurs i uznałam, także trudnych, z którymi próbuje sobie radzić. Gdy poruszy mnie
że to znak. Na kursie stworzyłam fabułę swojej drugiej książki jakaś kwestia społeczna, zastanawiam się: „Co by było, gdyby…”
(pierwszej kryminalnej) i przy okazji zrozumiałam, że konstru- Wybieram tematy, które mnie „uwierają”: zawodny system prawny,
kwestia prywatności w internecie, agresywne dziennikarstwo,
owanie planów, konspektów, to nie moja bajka.
internetowa mowa nienawiści, czy – jak ostatnio – rynek pracy.
• Pisanie to pani hobby, pasja czy już bardziej sposób na
• Wielu autorów bardzo zżywa się ze swoimi bohaterami,
życie?
czuje do nich sentyment, przywiązanie, pozwala im na
Pisanie jest moją pasją i mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości
kartach książki niejako żyć własnym życiem. Jak to jest
stanie się także sposobem na życie. Na razie staram się godzić pisarw pani przypadku?
ską pasję z pracą zawodową na etacie, co nie jest łatwe i wymaga
Moi
bohaterowie w dużej mierze kreują się sami, nie przygotodokonywania wyborów, rezygnacji z wolnego czasu i wstawania
wuję
dla nich z góry określonej listy cech i zachowań. Często
o wschodzie słońca.
przychodzą nagle, znikąd, i zaczynają się szarogęsić. Na przykład
• Pani poprzednia książka – „Dobra matka” – jest nomiAgata Górska pojawiła się, gdy mój syn opowiedział mi historię
nowana do Nagrody dla Najlepszej Polskiej Miejskiej
o zatrzaśniętych drzwiach. Słuchając opowieści i zaśmiewając się
Powieści Kryminalnej. Spodziewała się pani takiego
do łez, zobaczyłam oczami wyobraźni wysoką blondynkę, która
wyróżnienia i tego, że pani kryminały zostaną tak dobrze
z nożem w ręku przebiega na bosaka przez ulicę (ta scena jest
przyjęte?
opisana w „Zapłacie”, która jest pierwszą częścią cyklu o Górskiej
Nominacja była dla mnie wielkim zaskoczeniem, nie spodziewa- i Tomczyku). Można powiedzieć, że Agata włączyła tę przygodę
łam się wyróżnienia, chociaż miałam nadzieję, że „Dobra matka” do swojego życiorysu, podobnie jak przywłaszczyła sobie historię
zostanie dostrzeżona przez jury. Cieszę się, że moje kryminały są dzieciństwa (zamierzałam obdarzyć nią kogoś innego). Agata
dobrze przyjmowane przez czytelników. Czy się spodziewałam? również zdecydowała, że jej związek z Michałem (w „Dobrej
Cóż, wydaje mi się, że tego nigdy się nie wie. Autor tworzy dla matce”) potoczył się tak, a nie inaczej, chociaż robiłam wszystko,
czytelników, bez nich nie istnieje, dlatego staram się pisać najlepiej żeby temu zapobiec. Z kolei w „Zastrzyku śmierci”, który ukaże
jak potrafię, pracować nad warsztatem, tworzyć ciekawe fabuły się w październiku 2017, ponownie spotkamy się z najmłodszą
i dostarczać emocji.
siostrą Sławka Tomczyka, partnera Górskiej. Kinga, która pojawia
• Niedawno ukazała się pani kolejna książka – „Ważka”. się w dwóch epizodach w „Ważce”, postanowiła mieć swój „pełnoTym razem symbolicznym elementem, wokół którego metrażowy” wątek w następnej części cyklu. I tak jest w większości
rozgrywa się akcja jest stara, tajemnicza broszka, ale – jak wypadków – bohaterowie przychodzą i próbują mi dyktować, jak
na dobry kryminał przystało – nie brakuje też morderstw. ma przebiegać ich historia.
Ginie nie tylko koleżanka głównej bohaterki – starszej • Czyli pracuje już pani nad kolejną książką…
aspirant Agaty Górskiej – ale i dziennikarz, który w pracy
W chwili, gdy rozmawiamy, „Zastrzyk śmierci”, kolejna część
nie cofał się przed niczym, by wytropić i opisać jakąś
perypetii Agaty Górskiej i Sławka Tomczyka, jest już u wydawcy
sensację. Skąd czerpie Pani inspiracje na swoje książki?
(Czwarta Strona), a ja myślę o nowej fabule. Na szczęście moja
Motyw broszki w kształcie ważki pojawia się już w „Dobrej matce” redaktor prowadząca nie domaga się ode mnie konspektu, ponieważ
i ma swoją kontynuację w „Ważce”, a jego obecność to efekt mojej – jak wspominałam wcześniej – pisanie planu zabiłoby we mnie
wieloletniej fascynacji wzornictwem secesyjnym, biżuterią René radość z pisania. Zmieniam koncepcję co dwa dni i czekam, aż
Lalique’a, mistrza techniki plique-à-jour. Jednak w większości z chaosu, który wypełnia moją głowę, wyłoni się kształt. Tak jest za
• Jak to się stało, że z pisania literatury obyczajowej dla
kobiet przerzuciła się pani na pisanie kryminałów?

każdym razem, gdy pracuję nad nową fabułą. Gdy czytam później
w recenzjach sformułowania typu „misterna robota”, zastanawiam
się, czy to na pewno o mojej książce, a jeśli tak, jak to możliwe, że
z tego kłębowiska myśli powstało coś misternego.

OGRODZENIA

skład fabryczny

...tutaj

mieścimy się

Kryspinów

Liszki
Kas

zów

tel. 668 501 723

ów

ich

ern

Cz

Liszki 523
tel. (12) 378 40 90, 668 501 723
e-mail: centrum@widor.com.pl
www.widor.com.pl

SIATKI•PANELE•SŁUPKI

4

Informacje, Reklamy

Krystyna Mirek :
Tajemnica zamku t.1, Cena szczęścia t.2
Autorka powieści obyczajowych, które cieszą
się niesłabnącym powodzeniem i zdobywają
listy bestsellerów, prezentuje swoją najnowszą
serię – „Sagę rodu Cantendorfów”. Krystyna
Mirek snuje obyczajową opowieść o sile kobiecych więzi, rodzinnych sekretach i spełnianiu
marzeń – czasem za zbyt wysoką cenę, a także
o miłości – zarówno tej od pierwszego wejrzenia, jak i tej z dłuższym stażem, wypróbowanej
przez życie.

STAROCIE, BIBELOTY,
PORCELANA, KSIĄŻKI

Lottie Moggach : Najpierw mnie pocałuj
Znakomita, wielopłaszczyznowa, podszyta
ogromnymi emocjami powieść – rasowy thriller
psychologiczny i jednocześnie rzecz o tym, jak
często okłamujemy siebie i innych, z niskich
i wysokich pobudek.

• SPRZEDAŻ • SKUP •

tel. 662 660 373

DO SPRZEDANIA

Poznaj prawdę o rzekomym wyzwoleniu Rzeczpospolitej. O budowie komunizmu i braterstwie
narodów. Sowieci demontowali nasze fabryki,
grabili majątek pokoleń, rozebrali tysiące kilometrów torów kolejowych. Zrobili wszystko, by
zakłamać legendę Żołnierzy Wyklętych. Została
po nich tylko spalona ziemia. I bilans strat idący
w setki miliardów dolarów. Bilans,
o którym nie wolno zapominać.

Wszechdrzewo to siódmy, ostatni tom bestsellerowej serii fantasy dla młodych czytelników Spirit
Animals. Conor, Abeke, Meilin i Rollan byli kiedyś
zwykłymi dziećmi. Gdy nawiązali więź ze swoimi
zwierzoduchami – mądrymi i potężnymi zwierzęcymi partnerami – zyskali niezwykłe zdolności,
ale spadła na nich też ogromna odpowiedzialność. Teraz podróż się kończy. Nadszedł czas
na finalne starcie.

Adam Wajrak : Lolek

Clive Cussler, Justin Scott : Przemytnik
Od zgliszcz Europy po I wojnie światowej, przez
opanowane przez mafię ulice Detroit, po kurorty
Florydy Isaac Bell tropi najbardziej niebezpieczny przestępczy syndykat. Tym razem to nie
zwykła siatka przemytnicza, lecz potężna międzynarodowa organizacja, która ma jeden cel:
zniszczyć niepodległość Ameryki.

rok. 2001 - KRAJOWY
136 tys. km przebiegu. Stan idealny.
Prywatnie. Dąbrowa Górnicza.

Dariusz Kaliński : Czerwona zaraza.
Jak naprawdę wyglądało wyzwolenie Polski?

Marie Lu : Wszechdrzewo t.7

Anna Klejzerowicz : Królowa śniegu
Wyjątkowo długa i mroźna zima, małe miasteczko pod Gdańskiem i morderca, który zbiera
krwawe żniwo. „Królowa Śniegu” to mroczna i
mrożąca krew w żyłach opowieść kryminalna, w
której podczas prowadzenia śledztwa odbijają
się echem głosy z nieodległej przeszłości.

Citroen Xsarra Picasso

Remigiusz Mróz : Deniwelacja t.4

Tym razem jednak Forst wpada w sam środek
tarapatów. Wiosenne ciepło odsłania na zboczu
Giewontu ciała kilku kobiet - jak się okazuje, nie
miały ze sobą nic wspólnego, a zwłoki żadnej z
nich nie noszą śladów morderstwa. Ta sytuacja
sugeruje działanie seryjnego mordercy, a ku
zdziwieniu miejscowej policji - wszystkie tropy śledztwa zaczynają wskazywać na Wiktora
Forsta. Sam jednak bohater nie był widziany od
blisko roku. Czy ma coś wspólnego ze śmiercią
kobiet w górach, a może sam padł ofiara manipulacji?

Lolek jest kudłatym stworzeniem o wielkim sercu
i trudnej przeszłości, który ma tylko jedno marzenie: znaleźć swoich ludzi. Ale trafić na tych właściwych wcale nie jest łatwo. Szczególnie zimą w
okolicach Puszczy Białowieskiej.

Tel. 601-417-208
•
•
•
•
•

BUKIETY • FLORYSTYKA ŚLUBNA
KWIATY DONICZKOWE • KOSZE KWIATOWE
OZDOBY, KOMPOZYCJE KWIATOWE
WIANKI NA RÓŻNE OKAZJE
WIEŃCE I WIĄZANKI POGRZEBOWE

Krzeszowice ul. Legionów Polskich 2
tel. 796 871 058

NOWA WYSTAWA
W AKADEMII W BRONOWICACH
Od 29 czerwca w Akademii w Bronowicach można
podziwiać nową wystawę pt. „Niewidzialne_Niewiarygodne_Idealne – Miasto_Dom_Krajobraz”. Tym razem
swoje prace prezentują studenci Wydziału Architektury
Wnętrz, szlifujący swój talent na krakowskiej Akademii
Sztuk Pięknych. Ekspozycja potrwa do 20 września.
Wystawa „Niewidzialne_Niewiarygodne…” jest inna niż
wszystkie dotychczasowe ekspozycje realizowane w Akademii w Bronowicach. Ta inność
i oryginalność wynika z samej
materii wystawy, jak i jej zawartości, która jest niezwykle interesującą i urzekającą wizją przestrzeni. Proponowany zestaw
prac, przygotowany przez studentów I Pracowni Projektowania Architektury Wnętrz na
Wydziale Architektury Wnętrz
krakowskiej ASP, prezentowany jest zarówno w formie
bogatych wizualizacji i plansz
oraz projektów przestrzennych
i makiet.

Wystawa „Niewidzialne_Niewiarygodne_Idealne – Miasto_
Dom_Krajobraz” w Akademii
w Bronowicach (Galeria Bronowice, ul. Stawowa 61) czynna
jest codziennie, od poniedziałku do piątku w godz. 15.00 –
21.00, a w soboty i niedziele
w godz. 9.00–21.00. Potrwa do
20 września.
W Akademii w Bronowicach
organizowane są wystawy,
instalacje, prezentacje multimedialne, dyskusje, warsztaty,
zajęcia i wiele innych aktywności, przygotowanych przez
Akademię Sztuk Pięknych.

„Język się plącze...”
English

Deutsch

redaguje Karolina Płaszczak

During holiday we do not only travel but
sometimes receive guests - friends or relatives from abroad. We usually want to tell
them a few words about the area we live
and to show them around. Let’s talk today
about Tenczynek.
Tenczynek is a big village, 25 km west
of Kraków. It has 3660 inhabitants. It is
surrounded by forests called: Las Zwierzyniecki and Puszcza Dulowska.
1. Gate to Zwierzyniecki Forest
2. Coal mining industry
3. Coal mine
4. Quarry
5. Brewery
6. Artificial lake
7. Wooden belfry

Während Sommerferien gehen wir nicht nur
auf Reisen sondern auch bekommen wir ab
und zu Besuch vom Ausland: Freunde oder
Verwandte. Wir möchten dann immer ein
Bisschen von unserer Gegend erzählen und
etwas Interessantes zeigen – heute Tenczynek.

Polski

W czasie wakacji nie tylko podróżujemy,
lecz zdarza się nam również gościć znajomych czy krewnych z zagranicy. Chcemy
im wówczas opowiedzieć o naszych stronach oraz pokazać ciekawe miejsca. Dzisiaj
– parę słów o Tenczynku.
Tenczynek ist ein grosses Dorf, 25 km Tenczynek to duża wieś 25 km na zachód
westlich von Kraków. Es hat 3660 Ein- od Krakowa. Liczy 3660 mieszkańców.
wohner und ist vom Wald umgeben: Las Otaczają ją lasy: Zwierzyniecki i Puszcza
Dulowska.
Zwierzyniecki und Puszcza Dulowska.
1. Brama Zwierzyniecka
1. das Zwierzyniecki Waldtor
2. Przemysł górniczy
2. der Bergbau
3. Kopalnia
3. die Grube
4. Kamieniołom
4. der Steinbruch
5. Browar
5. die Brauerei
6. Staw
6. der Teich
7. Drewniana dzwonnica
7. der Glockenturm aus Holz

GMINNY KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA PO ANGIELSKU
„LET’S READ IN ENGLISH”

W czwartek 18 maja 2017 r. o godzinie 9.00 w czytelni krzeszowickiej biblioteki odbył się Gminny Konkurs
Pięknego Czytania po Angielsku „Lets’Read in English” dla uczniów klas IV szkół podstawowych z terenu miasta i gminy Krzeszowice.
Organizatorami tego wydarzenia
była Miejsko-Gminna Biblioteka
Publiczna w Krzeszowicach oraz
Zespół Szkół w Zalasiu. Konkurs
przygotowała i przeprowadziła
pani Renata Wciślak, nauczyciel
języka angielskiego z tejże szkoły.
Wzięli w nim udział uczniowie
ze szkół podstawowych w Krzeszowicach, Tenczynku, Miękini,
Sance i Zalasiu.
Przebieg konkursu był dwuetapowy. W I etapie uczniowie
prezentowali przygotowane
przez siebie teksty. Oceniane
były płynność czytania, wymowa, wrażenie artystyczne – inter-

pretacja tekstu, strój. Zadaniem
uczniów zakwalifikowanych do
II etapu było przeczytanie tekstu
wylosowanego na konkursie oraz
zaprezentowanie go po krótkim
przygotowaniu.

Mistrzem Pięknego Czytania
został Rafał Morgaś, uczeń
Szkoły Podstawowej im. Jana
Brzechwy w Sance, II miejsce
zajęła Amelia Tyrała z Zespołu
Szkół im. Tadeusza Kościuszki
w Zalasiu, III miejsce Milena
Tekieli z Sanki. Wszyscy ucznio- Serdecznie dziękujemy uczniom w innych imprezach organizowie otrzymali pamiątkowe dyplo- i nauczycielom za przybycie. wanych przez bibliotekę w KrzeWszystkim uczestnikom gratu- szowicach.
my i upominki.
lujemy. Zapraszamy do udziału
vv Anna Hynek
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I NIELEPICKIE WIANKI

24 czerwca 2017 r. odbyły się I Nielepickie Wianki oraz otwarcie „mostku
miłości” na którym kłódkę powiesiła również wójt Elżbieta Burtan.
„Przełazek” to miejsce w Nielepicach, gdzie odbyły się Nielepickie
Wianki, oraz gdzie można było
powiesić kłódkę na mostku miłości – pierwszym takim mostku
w Gminie Zabierzów. Miejsce to
powstało dzięki wsparciu z budżetu gminy Zabierzów oraz dzięki
sponsorowi- Kopalni Wapienia
Czatkowice oraz ciężkiej pracy
mieszkańców.Obecnie „Przełazek” jest miejscem rekreacji, gdzie
mieszkańcy chętnie spędzają czas.
Podczas tradycyjnych wianków
nie zabrakło konkursu na najpiękniejszy wianek oraz szukano kwiatu paproci. Dodatkowo odbyły się
też zabawy i loterie z nagrodami.
Organizatorzy składają podziękowania Karolinie Kuci, Natalii Baster oraz Klaudii Dam za
prowadzenie imprezy, oraz za
opracowania scenariusza. Podziękowania sk ładamy również
uczniom miejscowej szkoły wraz
z paniami, które przygotowały
przedstawienie, Samorządowemu Centrum Kultury i Promocji
Gminy Zabierzów za profesjonalne nagłośnienie imprezy i Paniom
z Koła Gospodyń Wiejskich i Klubu Seniora za bezinteresowne
upieczenie ciast.
Podziękowania składamy też pani
Agacie i Markowi Rudzkim oraz
sponsorom, którzy ufundowali
atrakcyjne nagrody. Wydział Rozwoju i Promocji Urzędu Gminy
Zabierzów przekazał upominki
reklamowe dla dzieci.
Organizatorzy już zapowiadają,
że kolejne wianki zorganizują na
pewno w przyszłym roku.

vv Źródło:
Sołectwo Nielepice
Zdjęcia: S. Dam
www.zabierzow.org.pl

GALA ESCAPE
W dniu 22 czerwca w Zespole Szkół w Liszkach odbyła się Gala Escape. Ponad 140
utalentowanych tancerzy i tancerek zaprezentowało swoje umiejętności przed
zapełnioną po brzegi widownią. Na scenie wystąpił także zaprzyjaźniony z Escape Reprezentacyjny Zespół Gminy Liszki Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Lisiecka”.
Było energicznie, żywiołowo i bardzo kolorowo. Wśród
zaproszonych gości nie zabrakło Wójta Gminy Liszki, który
pogratulował zespołowi sukcesów i życzył kolejnych. Na
zakończenie imprezy na scenę
wjechał tort i wystrzeliło konfetti. Było to prawdziwe święto
radości i pasji z którego wszyscy
wyszli naładowani pozytywną
energią.
vv www.liszki.pl
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Geodezja, Pośrednictwo, Wycena S.C.
Licencje nr: 5768, 14102, 16297
Agata Kulczycka, Maciej Kulczycki

CYKL: Z BAŚNIĄ I LEGENDĄ WĘDRÓWKI PO ZIEMI KRZESZOWICKIEJ

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

MIESZKANIA:
• Kraków, ul. Wrocławska 3 pokoje, 59 m²
• Kraków, ul. Malachitowa 1 pokój, 32 m²
• Krzeszowice, os. Targowa 2 pokoje, 37 m²
• Krzeszowice, okolice Nowej Wsi 4 pokoje, 76 m²

DZIAŁKI BUDOWLANE:
• Krzeszowice, os. Czatkowice
z projektem domu jednor. 2400 m²
• Krzeszowice, os. Czatkowice z War. Zab. 1200 m²
• Krzeszowice, os. Zbik 5500 m²
• Krzeszowice, 900 m2
• Krzeszowice, 2000 m2
• Krzeszowice, 1100 m2
• Krzeszowice, Os. Czatkowice, uzbrojona, 2500 m2
• Siedlec, 1200 m2
• Nowa Góra, uzbrojona, blisko centrum 1400 m2
• Tenczynek, centrum 990 m²
z projektem i uzgodnieniami
• Tenczynek, centrum 2700 m²
• Tenczynek, 1650 m2 z mediami
• Tenczynek, 800 m2 z mediami
• Tenczynek, blisko centrum, z mediami 2700 m²
• Wola Filipowska – Pasternik, 1700 m²
DZIAŁKI BUDOWLANO – ROLNE:
• Krzeszowice, 6.37 ha
• Krzeszowice, 0.2238 ha
• Krzeszowice, 0.3426 ha
• Krzeszowice, 0.5464 ha
• Nowa Góra, 0.1634 ha
• Tenczynek, 800 m2 z mediami
• Zalas, 1.36 ha
DZIAŁKI REKREACYJNE:
• Miękina, 7.0 a
• Krzeszowice, 6.0 a
• Mogilany, 1200 m2

SPRZEDAMY!!!

365 000 zł
190 400 zł
175 000 zł
360 000 zł
199 000 zł
145 000 zł
400 000 zł
110 000 zł
300 000 zł
70 000 zł
300 000 zł
80 000 zł
90 000 zł

125 000 zł
295 000 zł
250 000 zł
105 000 zł
265 000 zł
110 000 zł

1 719 900 zł
35 000 zł
18 000 zł
32 000 zł
80 000 zł
105 000 zł
680 000 zł
10 000 zł
25 000 zł
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
• Zalas, 26 a
• Zalas, 63 a
• Zalas, 20 a
• Paczółtowice, 1.60 ha
• Paczółtowice, 0.64 ha
• Paczółtowice, 0.57 ha

35 000
20 000
100 000
15 000
80 000
32 000
28 500

zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł

DOMY MIESZKALNE:
• Krzeszowice, os. Czatkowice 110 m2 pow. uż.
380 000 zł
• Krzeszowice, ścisłe centrum
- 90 m2 P.U., działka 100 m2 F-ra Vat
299 000 zł brutto
• Krzeszowice, Centrum, 800 m2
260 000 zł
z zabudowaniami 150 m2
• Krzeszowice, 260 m2 stan surowy
380 000 zł
• 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
• Trzebinia przy DK79: Budynek biurowy z pom.
użytkowymi 210 m² na działce 2660 m²

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

100 000 zł
800 000 zł

NOWOŚĆ!!
POŚREDNICZYMY
W POZYSKIWANIU
YCH,
KREDYTÓW HIPOTECZN
GOTÓWKOWYCH
ORAZ PRZY ZAKUPIE
SAMOCHODÓW.

Powyższe ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

U NAS WYNEGOCJUJESZ PROWIZJĘ!

LEGENDA O FILIPOWICACH
Dawno temu, w Polsce nad niewielką rzeką w małej chacie, żył człowiek
o imieniu Filip. Filip był dobrym i pracowitym chłopem, który zawsze pomagał tym, którzy tego potrzebowali.
Z okolicznych wsi ludzie przychodzili do
niego po radę, a ten zawsze chętnie jej
udzielał i radził jak tylko potrafił.
Z biegiem lat coraz bardziej
był znany i szanowany. Bywało tak, że brakowało mu czasu
na wykonywanie codziennych
obowiązków, gdyż ludzie przybywali tłumnie. Mimo to, Filip
nigdy nikogo nie odprawił.
Zawsze udzielał rad, starając
się z całego serca.
W pobliżu jego chaty powstawały nowe domy i budynki.
Z biegiem czasu miejsce to

przypominało dużą wieś, gdzie
ludzie żyli i mieszkali zgodnie
z przekonaniami i radami Filipa.
Po jego śmierci wieś została
nazwana Filipowice, rzeka nad
którą mieszkał nazwano Filipówką, a pobliskie tereny Dolina Filipówki. Nazwisko Filipek
zostało w tej wsi po dziś dzień.

Morał płynie więc taki, że gdy
człowiek jest dobry i prawy,
zawsze będzie trwać w pamięci.

Więc uczmy sie od Filipa wspaniałej postawy i niezłomnego
ducha, a w ludzkiej pamięci
zostanie wszystko co dobre
i prawe.

vv Kacper Czubin kl. III b
r. szkolny 2015/2016
s.p. Zespołu Szkół
w Tenczynku

ECHA SUKCESU MAJOWEGO PIKNIKU Z „TĘCZĄ MARZEŃ”
PRZY PRZEDSZKOLU W TENCZYNKU

W sobotę 20 maja ogromna rzesza dzieci, rodziców i mieszkańców Gminy Krzeszowice wzięła udział w Pikniku Rodzinnym pt.
„Balonowe Marzenia” organizowanym przez Przedszkole Samorządowe w Tenczynku przy wsparciu Stowarzyszenia Przyjaciół
Przedszkola w Tenczynku „Tęcza Marzeń”.
W bogatym programie imprezy znalazły się m.in. prezentacje artystyczne przedszkolaków z Tenczynka i Zalasu, konkursy plastyczne
i ekologiczne prowadzone przez nauczycielki przedszkola oraz
przedstawicielki GOPS w Krzeszowicach, zabawy sprawnościowe
na drabinie strażackiej możliwe dzięki PSP w Krakowie i OSP
w Tenczynku, przejażdżki bryczką ze Stadniny Koni Huculskich
w Nielepicach, zawody sportowe z Akademią Piłkarską MAM
TALENT, kiermasz prac podopiecznych Fundacji Brata Alberta
w Radwanowicach, kiermasz książek zaprezentowanych przez
Bibliotekę Publiczną w Tenczynku, kiermasz prac przedszkolaków na rzecz Fundacji Człowiek dla Zwierząt oraz fundacyjnych
gadżetów... Oprawę muzyczną i pyszności serwowała Restauracja
„Zamkowa” z Tenczynka, a lody - krzeszowicka „Melba”. A wszystko to przy wspaniałej, słonecznej pogodzie.

Punktem kulminacyjnym imprezy „Balonowe Marzenia” było
wspólne - rodziców z dziećmi - wykonywanie zwierzątek z balonów wraz z zaprzyjaźnionymi Artystami Teatru Gry Wstępnej.

Piknik zaszczyciło swą obecnością wielu gości i przyjaciół przedszkola, w tym m.in. Burmistrz W. Gregorczyk, Burmistrz poprzednich kadencji W. Jagiełło, Radny Województwa Małopolskiego Ł. Smółka, Radny Powiatu Krakowskiego J. Wnęk, a także
Komendant Policji, Komendant OSP, p. Sołtys i Prezes OSP
w Tenczynku A. Gaj.
Organizatorzy Pikniku serdecznie dziękują za wsparcie finansowe
i rzeczowe wszystkim sponsorom i rodzicom przedszkolaków.
Piknik odbył się w ramach projektów Stowarzyszenia „Tęcza
Marzeń” przy wsparciu finansowym Gminy Krzeszowice.

vv www.przedszkoletenczynek.com
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„JUŻ CIĘ NIE KOCHAM!”

- O TYM, ŻE ZAKOCHANIE SIĘ KOŃCZY
Zakochujemy się i jest wspaniale. Zwłaszcza, gdy obiekt naszych westchnień
odwzajemnia nasze uczucia. Jesteśmy szczęśliwi, mamy motylki w brzuchu,
chce się żyć. Nasz wybranek jest idealny, lepszego nie mogliśmy znaleźć. Pewnie dostrzegamy jakieś wady, ale wyjątkowo małe i takie, z którymi na pewno
da się żyć. Spotykamy się, umawiamy, chodzimy na randki, czasami decydujemy się zamieszkać ze sobą lub nawet wziąć ślub. Odważna decyzja, ale czemu
jej nie podjąć, skoro się kochamy? Życie trwa nadal...
I pewnego dnia budzimy się
i krzyczymy: „Rany! To nie
jest człowiek, którego pokochałam!” „Kurcze, to nie jest ta
sama kobieta, z którą brałem
ślub!” Zdajemy sobie sprawę,
że myślimy w ten sposób wcale
nie po raz pierwszy. Przychodzi
rozczarowanie. Wady drugiej
osoby stają się bardziej wyraziste i dokuczliwe. Coraz częściej
myślimy: „Czy ja chcę z nią/nim
być?” „Czy mogłam/mogłem aż
tak się pomylić?” Zaczynamy
dostrzegać drugą osobę taką
jaka jest, a nie w wyidealizowanym lustrze. Przed nami
wybór: inwestować w ten związek, czy się wycofać? Ale po co
się angażować, skoro miłość się
skończyła?

Czy rzeczy wiście tak jest?
Zakończyło się zakochanie,
fascynacja, przebrzmiały też
pewnie jakieś inne miłe uczucia, ale czy miłość? Miłość jest
czymś innym niż zakochanie.
Jest kolejnym etapem zakochania. Ale jest też pewną decyzją,
że pomimo tego, że coś miłego
się skończyło, nadal decydujemy
się być z drugą osobą, wkładać
wysiłek w związek i budować
relację. Miłość to spojrzenie na
drugiego człowieka, dostrzeżenie jego wad i zalet i postanowienie: jestem z tobą i chcę, byśmy
byli szczęśliwi. Może dobrze, że
zakochanie się kończy, bo mamy
szansę budować związek oparty
na prawdziwej akceptacji, a nie
na iluzji, że kochamy kogoś ide-

alnego. Pragnienie, żeby zakochanie się nie skończyło, można
porównać do sytuacji, gdybyśmy
chcieli, żeby człowiek był dorosły, ale nigdy nie przestał być
dzieckiem. To nie jest możliwe
i świadczyłoby o jakiejś nieprawidłowości. I tak jak dorosły
musi być czasami dzieckiem,
tak dojrzałej miłości powinny
towarzyszyć elementy zakochania, ale o to już muszą zadbać
prawdziwie siebie kochający :)

vv Magdalena Poprawa
psychoterapeuta
tel. 608 38 15 99,
e-mail:
magdalena_poprawa@wp.pl

ŚWIĘTOJAŃSKI WIECZÓR W TENCZYNKU

Tegoroczna, szósta już Noc Świętojańska w Tenczynku znów zgromadziła tlumych gosci, nie tylko z okolic Tenczynka i Krzeszowic ale z całego powiatu krakowskiego. Do wspólnej zabawy włączyła się również młodzież z Kispestu, XIX dzielnicy Budapesztu
– gminy partnerskiej dla Krzeszowic, która akurat zawitała do Polski.
Tym razem organizatorzy postawili na bardziej przyjazną lokalizację
wydarzenia i Noc... odbyła się na otwartej, zielonej i przyjaznej
przestrzeni obok ośrodka zdrowia w Tenczynku. Na placu zabaw
natomiast miały miejsce warsztaty plastyczne z Ireną Podolak i Anną
Koblak oraz kwietny zakątek, gdzie wszyscy chętni wili wianki
z przedstawicielami Stowarzyszenia Ogrodowego Tenczyńskie
Skałki. Za najpiękniejsze wianki przyznano nagrody, a wszyscy
pozostali uczestnicy konkursu otrzymali upominki.
Do tańca grała rewelacyjna kapela Zwyrtni, górale śląscy, którzy
w 2012 roku bawili publiczność podczas pierwszej edycji Nocy Świętojańskiej. Jak co roku, największą publiczność zgromadził wieczorny
korowód z pochodniami oraz widowisko nad Stawem Wrońskim,
które w tym roku - po ogniowym intro, zaprezentowanym przez
Joannę Brzezińską – obejmowało zaprezentowany po raz pierwszy
w Tenczynku pokaz laserów przestrzennych. Nocna sceneria stawu
rozbłysnęła feerią kolorowych świateł, przenosząc widzów w świat
folkowej muzyki i łącząc tradycję z nowoczesnością. Ta propozycja
to ciekawa alternatywa dla wszystkich, którzy świętojański wieczor
wolą celebrować w swojskim klimacie zielonej wsi niż na imprezie
masowej, obleganej przez tysiące osób, czyli krakowskich Wiankach.

fot. Janina Podgórska

fot. Janina Podgórska

fot. Janina Podgórska

fot. Marian Lewicki

Zainicjowana w 2012 roku oryginalna Noc Świetojańska w Tenczynku rozwija się z roku na rok i nie wyczerpała jeszcze swojej
formuły, a członkinie Fundacji Kobieta w Regionie starają się, by
co roku zaskoczyć widzów czymś nowym. Będziemy im kibicować!

Partnerem wydarzenia organizowanego przez Fundację Kobieta
w Regionie byli: Stowarzyszenie Ogrodowe „Tenczyńskie Skałki”,
OSP Tenczynek, OSP Rudno.
Projekt został zrealizowany dzięki wsparciu finansowemu Powiatu
Krakowskiego oraz Gminy Krzeszowice.
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KĄCIK KULINARNY

DO SPRZEDANIA

DOM W KRZESZOWICACH OKAZJA!
Do zamieszkania od zaraz
dwu-kondygnacyjny dom
z garażem, działka ponad 5 a.

CENA: 380 tys. PLN!
tel. 796 351 499

LOKALNY ROLNIK.PL CO TA ZA INICJATYWA?
JAK MOGĘ DO NIEJ DOŁĄCZYĆ?
LokalnyRolnik.pl to inicjatywa, która pozwala na zakupy zdrowej, sprawdzonej
żywności od polskich producentów. Żeby zacząć, musimy mieć jedynie dostęp
do internetu, wejść na stronę lokalnyrolnik.pl, zalogować się do odpowiedniej
grupy (w tym przypadku wybieramy Krzeszowice) i sprawdzić co jest dostępne.
Dlaczego tak, dlaczego od razu
trzeba się zalogować? Logujemy
się, dlatego, że wtedy dokładnie
możemy poznać ofertę, która dotyczy naszej grupy. Grupy i zawartość oferty różni się w zależności
od części kraju, bo dostawcy są
lokalni.
Czemu lokalni? Żeby produkty
były jak najświeższe i jak najszybciej dostarczone do odbiorcy.
Fakt, jest kilku dostawców
w każdej z grup z daleka – tak
jak dostawcy warzyw/owoców
z Włoch, ich produkty są transportowane w specjalnych warunkach firmami kurierskim pod
specjalne zamówienie.

Zaloguj się, sprawdź co jest w ofercie, złóż i opłać zamówienie do
każdego poniedziałku do godziny

ROLADA BEZOWA
Z MASCARPONE I OWOCAMI
Rolada bezowa z mascarpone i owocami. Deser to pyszny i prosty, tak prosty
wbrew pozorom, tylko uwaga - uzależniający :) Puchowa beza, pyszny krem
i owoce – czy można chcieć czegoś więcej?
Rolada bezowa
z mascarpone i owocami
•
•
•
•
•

5 białek + szczypta soli
250 g cukru
2 łyżeczki mąki ziemniaczanej
125 gram serka mascarpone
250 ml śmietany 30 %
+ 4 łyżki cukru
• dowolne owoce – u mnie garść borówek i kilka truskawek (świeżych, nie
mrożonych)
• papier do pieczenia + 1 łyżeczka oleju
rzepakowego
Piekarnik rozgrzewamy do 150 C.

Białka ubijamy wraz ze szczyptą soli, gdy już
będą lekko ubite, dodajemy po łyżce cukru, a na
koniec dodajmy mąkę ziemniaczaną.

Na płaskiej dużej formie do pieczenia rozkładamy
papier i delikatnie smarujemy go olejem (to mój
pomysł, bo przy pierwszym takim placku beza
przykleiła się do papieru i odchodziła tylko w częściach). Na tak przygotowany papier wykładamy
naszą pianę z białek i dokładnie oraz delikatnie
rozsmarowujemy na równej grubości placek.
Wkładamy formę do piekarnika i pieczemy przez
25 minut.
12.00, a już w środę będziesz mógł
odebrać skompletowane Twoje
zamówienie.

Pamiętaj, nie ma żadnego progu
zamówienia, więc możesz zamówić jeden produkt lub kilkanaście.
Nie płacisz za dostawę.
Odbiór w Krzeszowicach, adres
dokładny dostaniesz po zrobieniu

zakupów, ja wyślę Ci mapkę jak
dojechać.
Proste? Proste, a czy produkty są
pyszne? Tak! Co tydzień dołączają
do nas nowe osoby, odbierające
swoje zamówienia.
Zapraszam

vv Ulla Pałka

Koordynator Krzeszowice

Po tym czasie beza powinna być lekko przyrumieniona, ale miękka w środku. Wyciągamy
z piekarnika, przykrywamy drugim arkuszem
papieru do pieczenia od góry i obracamy bezę
góra – dół, tak żeby część z papierem na którym
się piekła była od góry. Papier delikatnie ściągamy,
a bezę zostawiamy do wystygnięcia.

Krem:
W misce do miksera mieszamy serek mascarpone
+ śmietanę + cukier, do konsystencji kremu. Jeśli
dla Ciebie będzie za mało słodki nie dosładzaj
go, beza jest wystarczająco słodka.
Teraz na naszą bezę wykładamy krem, na nim
układamy owoce.

Delikatnie zwijamy od jednego długiego końca do
drugiego. Górę rolady można, tak jak zrobiłam to
ja, udekorować pozostałym kremem i owocami.

Z tej rolady bezowej wyszło mi 15 kawałków:)
więc jest całkiem wydajna:) Uwaga jest tylko
jedna - bardzo wciąga :)

vv Ulla Pałka

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

BATONIKI NATURAL BALANCE
- zdrowsza przekąska dla zdrowia!!!
Przekąski w postaci batoników musli lub
czekoladowych zawierają zazwyczaj
dużą ilość cukru i tłuszczu, natomiast
zaledwie 8-10% białka i nie więcej niż 3-5
% błonnika.
Batoniki Natural Balance Wellness by
Oriflame wyróżniają się natomiast wysoką
zawartością białka 20% i błonnika ok.
10%. Mają niski indeks glikemiczny 40.
Podsumowując, niski indeks glikemiczny
oraz wysoka zawartość protein i błonnika sprawiają, że batoniki Natural Balance
stanowią zdrowszą alternatywę słodkich i wysokotłuszczowych przekąsek.
Batoniki zawierają ponadto 100% naturalnych składników i smakują wyśmienicie dzięki
zawartości bogatych w antyoksydanty kakao, żurawin i jagód acai.
Zawierając tylko 150 kalorii, batoniki Natural Balance Wellness by Oriflame stanowią
świetną przekąskę, pozbawioną sztucznych substancji słodzących, konserwantów
i barwników. Zawierają tylko proteiny, które nie były modyfikowane genetycznie.

Biuro Niezależnego Konsultanta w Krzeszowicach
ul. Legionów Polskich 1 (budynek TP), I piętro
• Poniedziałek i Sobota 1000 - 1300 • Wtorek i Czwartek 1200 - 1800 •
• Środa 1500 - 1700 • Piątek 1500- 1700 •
(odbiór kosmetyków zamówionych z odbiorem do BR w OLKUSZ-2)

Biuro Regionalne w Olkuszu
ul. K. K. Wielkiego 57
Poniedziałek 1500 – 1800 • Środa 1200- 1800 (dostawa kosmetyków) • Piątek 1200 – 1800

Kontakt: Małgorzata Poznańska tel. 696-052-702
Możesz zarejestrować się na stronie www.twoje-ori.olkusz.pl
i mieć dostęp do dodatkowych promocji oraz zakupów bez marży.
Będziesz mieć też możliwość dodatkowych zarobków.
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Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach, Galeria w Pałacu Vauxhall
oraz Stowarzyszenie Ogrodowe "Tenczyńskie Skałki"

zapraszają na wernisaż wystawy

IMPRESJE Z TENCZYNKA I OKOLIC
14 lipca, piątek, godz. 19.00

Na okres wakacyjny przygotowaliśmy dla Państwa poplenerową wystawę
malarstwa, w której biorą udział dwie grupy wiekowe – dziecięca grupa malarska „Mały Picasso” oraz grupa dorosłych, do której należą zarówno amatorzy,
jak i zawodowo związani ze sztuką artyści. A wszyscy należą do Stowarzyszenia Ogrodowego „Tenczyńskie Skałki” w Tenczynku.
Wystawa jest inauguracją Jubileuszu 30 lecia powstania Ogrodu Działkowego.
Od dwóch lat ogród jest samodzielnym Stowarzyszeniem, prężnie
rozwijającym się i tworzącym dużą społeczność. Na terenie działek organizowane są zajęcia dla dzieci przyjeżdżających wypoczywać – tak powstała grupa
„Mały Picasso” do której należy 12 dzieci. Spotykają się na warsztatach plastycznych, tworzą kolaże, malują na drewnie, organizowane są dla nich plenery
malarskie. Nad twórczością najmłodszych czuwa art. plastyk Irena Podolak,
wiceprezes Stowarzyszenia.
Wystawa prezentuje również twórczość działkowców i ich przyjaciół, którzy
korzystając z uroków okolicy tworzą na miejscu. Są to obrazy malowane w
różnych technikach a także fotografie. Na obrazach prezentowane są fragmenty
ogrodów, ulubione widoki, a także miejsca znane z tradycji i historii okolicy.

W wystawie udział biorą:
Artystyczna grupa dziecięca „ Mały Picasso”: Marysia Terebus,
Julka Chojnacka, Zuzia Podolska, Martynka Gut, Wiktor Gut,
Emilka Iliadis, Maja Wrzesińska, Alex Zagól.
oraz:
Jacek Wrzesiński, Wanda Izabella Wilk, Sylwia Dulny, Małgorzata
Stańczyk, Jerzy Pulchny, Elżbieta Klimek, Sylwia Liszka, Roman
Głowacki, Janina Podgórska, Irena Podolak, Sylwia Męcik.
Wystawa czynna do 18 sierpnia 2017

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

JOGA. SIRSASANA
– STANIE NA GŁOWIE

Sobotni poranek nad Stawem Wrońskim upłynął pod hasłem „sirsasany”. To pierwsza w sekwencji „sivanadowej” asana zwana „Królową asan”. Przypisuje się jej wiele zalet, jednakże istotą tej pozycji
jest balans.
W procesie nauki “sirsasany”
praktykujemy cierpliwość i pokorę. Bywa, że nasze ego chce zrobić
tę pozycje, jednak ciało nie jest na
to gotowe.

Uczymy się jak krok po kroku
wejść w tę pozycję, obserwujemy
które mięśnie pracują , jednak
zawsze wracamy do balansu.
Ważne jest ułożenie głowy (ten
niewielki punkt na czubku głowy),
ważne jest ułożenie rąk, odległość
łokci, mięśnie brzucha... wszystkie szczególny są ważne.
W końcu po wszystkich perypetiach robimy pół pozycję, podnosimy kolana, potem stopy i mamy
„Królową asan” w całej okazałości.
Powoli z oddechem przypływa
spokój i relaks, jednak na błogość
trzeba jeszcze poczekać...
W „sirsasnie” mierzymy się
z naszymi lękami, wszystkie
napięcia, kompleksy wypływają na
powierzchnię - nie ma tajemnic.
Uczy nas ona harmonii, napełnia
energią.

Stymuluje przysadkę i szyszynkę,
dotlenia mózg, udrażnia zatoki,
ma wiele innych zalet. Można
powiedzieć, że ma same zalety,
ale o tym już innym razem :)
vv „Sattva”
Szkoła jogi klasycznej

filia Tenczynek; ul. Tęczowa 5
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RELACJA Z XIV DNI GMINY WIELKA WIEŚ

XIV Dni Gminy Wielka Wieś na boisku sportowym LKS Sportowiec Modlniczka, swoim interaktywnym, artystycznym pokazem „Przygód Pirata Drabinki” rozpoczęła Fundacja Teatr Kubika. Z odległej krainy przypłynął baśniowy statek, a w nim piraci, którzy pod wodzą kapitana
Drabinki przywieźli skarby z wakacyjnych przygód.
Piracki statek przemierzając niemal cały teren imprezy dopłynął do
przystani, czyli barwnego cyrkowego namiotu, gdzie w arcyśmiesznym
spektaklu pt.: „Akcja Operacja”, pirat Drabinka postanowił zostać lekarzem, a do swoich operacji angażował widzów, tych małych ale także
i tych dorosłych. Kolejno wspólna zabawa przeniosła się na zewnątrz, gdzie
szczudlarze, mimowie i klauni, swoimi popisami rozbawiali publiczność.
Na koniec wszystkie dzieci na specjalnej sztaludze wspólnymi siłami
stworzyły bajecznie, kolorowe 3-metrowe malowidło.

w nagrodę otrzymała dodatkowo do funduszu sołeckiego 3000 złotych.
Na drugim miejscu uplasowała się drużyna z Giebułtowa, która otrzymała
2000 złotych, a na trzecim ex æquo Tomaszowice i Czajowice, które
otrzymają po 1000 złotych. Wszystkie drużyny wykazały się podczas
wykonywania poszczególnych zadań dużą determinacją oraz poczuciem
humoru. Gratulujemy sportowej postawy drużynom i dziękujemy za
doping wszystkim kibicom.

alnych, tworzenia ozdób, malowania buziek, malowania pamiątkowych
podkoszulków, gier planszowych – słowem - każde z dzieci mogło
znaleźć coś dla siebie.

W ciągu całego niedzielnego popołudnia trwał konkurs zorganizowany
przez Stowarzyszenie Nowoczesna Gmina Wielka Wieś skierowany do
rodzin z terenu gminy. W konkursie polegającym na ułożeniu historii
o Gminie Wielka Wieś, przy wykorzystaniu do tego kostek Story Cubes
główną nagrodą był ufundowany przez Stowarzyszenie bon na rower.

Pomiędzy poszczególnymi konkurencjami mogliśmy zobaczyć pokaz
Na tym nie kończyły się atrakcje przygotowane dla najmłodszych. gimnastyczny Ani Rabczyńskiej oraz Cancana w wykonaniu ZespoW ciągu dwóch dni imprezy, dzieci mogły bezpłatnie, do woli korzystać łu Regionalnego Modlniczanki. Dla młodzieży, Młodzieżowa Rada
z dmuchanej zjeżdżalni, placu zabaw, toru przeszkód i elektrycznej kolejki. Gminy przygotowała mini festiwal kolorów, który cieszył się dużym
W niedzielę uruchomione zostały specjalnie stanowiska do zbaw manu- zainteresowaniem.

Dla dorosłych na sobotni wieczór zaplanowano koncert zespołu Fanatic.
Grupa uznana za pionierów muzyki disco polo, zwanej też muzyką chodnikową, ma na swoim koncie wiele nagród i osiągnięć, w tym platynowe
i złote płyty oraz liczne puchary i wyróżnienia. Zespół w tym samym
składzie od lat dziewięćdziesiątych bawi publiczność do dnia dzisiejszego.
Znanymi utworami takimi jak „Czarownica” czy „Ty jesteś szczęściem”,
rozbawił w czasie gminnej imprezy także publiczność, która głośno wraz
z artystami, śpiewała znane melodyjne utwory. Koncert Fanatic stał się
bardzo dobrym wstępem do późniejszej zabawy tanecznej, przy muzyce
granej przez Zespół Popularni.

W niedzielę, pod batutą Krzysztofa Guńki, w nowym repertuarze zaprezentowała się Orkiestra Dęta Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu. Przy
wsparciu wokalnym Amelii Szczembary oraz Julii Szumnej, Orkiestra
wykonała między innymi „Muzykę z filmów Va Bank”, „Stawka większa
niż życie”, „07 zgłoś się”, „Trędowata”, „Janosik” oraz takie przeboje jak „Od
nocy do nocy”, „Time to say goodbye” oraz „Mam tę moc z bajki ‘Kraina
Lodu”. Natomiast w hołdzie wielkiemu artyście, który także niegdyś gościł
na scenie Dni Gminy Wielka Wieś - Zbigniewowi Wodeckiemu, utwór
„Zacznij od Bacha” wykonali Gabriela (9 lat) i Piotr (7 lat) Kutnik, a wraz
z nimi gościnnie ich tata pan Michał Kutnik, na co dzień solista Opery
Krakowskiej. Na scenie zaprezentował się również Łukasz Seweryn
w repertuarze Michała Szpaka - „Jesteś bohaterem” i „Color of your life”.
Realizując w dalszym ciągu program Dni Gminy Wielka Wieś, przyszła
pora na emocjonujący Turniej Sołectw, w którym w tym roku wystartowało 10 drużyn, reprezentujących 10 miejscowości. Pięć konkurencji
wyłoniło na pierwszym miejscu drużynę z Białego Kościoła, która

Po ogłoszeniu wyników konkursu, na scenie Dni Gminy koncert rozpoczęła pięcioosobowa formacja Black Job. To zespół muzyków zainspirowanych amerykańską i brytyjską muzyką bluesrockową, który jest finalistą
siódmej edycji Megafonu, konkursu organizowanego przez Radio Kraków.
Muzycy niedawno nagrali swoją pierwszą płytę z autorskim materiałem
pt. “Dreszcze”. Utwory z niej są z uznaniem przedstawiane w audycjach
radiowych jak np. w Tonacji Trójki przez W. Manna.

Mocne granie zespołu Black Job było bardzo dobrym wprowadzeniem
w muzyczną ucztę, która była wciąż przed nami. Do wejścia na scenę
bowiem przygotowywał się już zespół Kombii, gwiazda XIV Dni Gminy
Wielka Wieś. Nikt nie miał wątpliwości, że ten koncert będzie wyjątkowym wydarzeniem dla mieszkańców oraz wszystkich gości, o czym
wspomniał również Wójt Gminy Wielka Wieś Tadeusz Wójtowicz,
witając wszystkich gości tuż przed koncertem. Tak też się stało. Grzegorz
Skawiński wraz z zespołem stanął na wysokości zadania i nie zawiódł
swoich fanów. Muzyka, gra świateł, obrazów i charakterystyczny wokal
wprowadziły niesamowitą atmosferę. Publiczność śpiewała znane teksty
takie jak choćby „Black & white”, czy „Słodkiego miłego życia”, żywo
reagowała na kolejne utwory oraz interakcje podejmowane przez zespół.
Niezapomniany koncert, niezapomniane emocje i świetną zabawę po
koncercie dopełnił taniec barwnych fontann, które stworzyły niezwykły
wodno-muzyczny pokaz.

twarzach mieszkańców i gości opuszczających wydarzenia, sugerowały,
Dwa dni głównych obchodów XIV Dni Gminy Wielka Wieś oraz imprezy że to był naprawdę radosny czas.
towarzyszące, bardzo szybko minęły, pogoda dopisała, a uśmiechy na
vv www.wielka-wies.pl

„POZNAJEMY ZAWODY” W BIBLIOTECE
Dzieci coraz częściej interesują się pracą zawodową swoich rodziców i dziadków, próbują opowiadać o ich pracy. Dlatego głównym założeniem nowego cyklu „Poznajemy zawody” jest poszerzenie wiedzy dzieci na temat różnych zawodów poprzez organizowanie w naszej placówce comiesięcznych spotkań z przedstawicielami różnych profesji. Celem spotkań jest zapoznanie z pracą ludzi w różnych zawodach oraz
wyrabianie u dzieci szacunku dla pracy ludzkiej. Zaprosiliśmy do współpracy tenczyńskich uczniów kl.II b z wychowawczynią Barbarą Wasik.
Pani Basia była pierwszą bohaterką cyklu. Przybliżyła dzieciom
trudny i odpowiedzialny zawód nauczyciela. Nauczyciele wykonują zawód zaufania publicznego, pracę o szczególnym charakterze
z punktu widzenia zadań publicznych i troski o realizację interesu
publicznego. Rodzice powierzają ich opiece swoje dzieci, a Państwo
– młodych obywateli, których trzeba wyedukować i wpoić ogólnie
przyjęte normy etyczne. „Nauczyciel to ktoś bardzo wyjątkowy, kto
potrafi wykorzystać swoją pomysłowość, dobroć i dociekliwy umysł do
wypracowania rzadkiej umiejętności zachęcania innych do myślenia,
marzenia, poznawania, próbowania, działania!” (B. Conklin)

z czterech kobiet w Polsce, które trudnią się tym fachem, a jedyną
w Małopolsce. Pani Monika i pracownicy prezentowali się wspaniale.
Dzieci podziwiały nie tylko strój kominiarzy, ale również opowieści
o tej odpowiedzialnej i ryzykownej pracy. Przecież to oni są strażnikami bezpieczeństwa naszego domu. Podczas spotkania wszyscy
złapali się za guzik, wszak to przynosi szczęście...

Trzecie spotkanie miało kolor zielono-pustynny. Wszystko za sprawą
żołnierzy zawodowych: Anny Nowak i Michała Uchacza, którzy
opowiedzieli młodym ludziom o trudnej i odpowiedzialnej służbie
w polskich siłach zbrojnych. Armia nieustannie cieszy się bardzo
dużym zaufaniem społecznym i prestiżem. Pokaz multimedialny
z misji w Afganistanie, w której uczestniczył Michał, był świetną
ilustracją tematu. Lekcja musztry, pompki, chóralny śpiew, upominki
od żołnierzy, upominki dla żołnierzy... Oj, wiele działo się w naszej
bibliotece!

fizycznej i umiejętności pracy w zespole. Strażak ratuje zagrożonych
ludzi, zwierzęta, domostwa i środowisko zarówno podczas pożarów,
powodzi, wypadków, jak i katastrof i awarii. Potrafi również udzielić
pomocy przedlekarskiej poszkodowanym na miejscu zdarzenia, zanim
przyjedzie pogotowie. Uczniowie usłyszeli opowieść o tym odpowiedzialnym i poważanym zawodzie z ust Komendanta Gminnego
ZOSP RP druha Mieczysława Odrzywołka. Wielką atrakcją była
prezentacja nowego wozu bojowego OSP Tenczynek przez druhów
Edwina Mazurkiewicza i Mateusza Kaczmarczyka.

Następne spotkanie zdominował kolor czarny. A wszystko to sprawiła bohaterka piątego spotkania – mistrz kominiarski pani Monika
Cichoń-Suda, której firma ma siedzibę w Tenczynku. Jest jedną

Biblioteka Publiczna w Tenczynku

Podczas szóstego spotkania gościliśmy lekarza weterynarii panią
Aleksandrę Ornacką-Lipik. Pani Oli towarzyszyła Lijana – piękna
suczka rasy west highland white terrier. Dzieci z ogromnym aplauzem powitały naszych gości, który to utrzymał się do końca bardzo
Bohaterem drugiego spotkania był leśnik pan Marek Pacek, pracownik ciekawego spotkania. Pani Ola uzmysłowiła dzieciom, że kandydat na
Nadleśnictwa Krzeszowice. Przybliżył zawód dla ludzi z charakterem weterynarza musi przede wszystkim lubić zwierzęta, znać ich naturę,
i pasją. W ciekawy i barwny sposób opowiedział o obowiązkach leśnika: zwyczaje, psychikę, mieć tzw. dobre podejście do zwierząt, ale równoo prowadzeniu gospodarki leśnej, zarządzaniu lasami, ich ochronie. cześnie musi sobie zdawać sprawę, że jest to trudny zawód związany
Dzieci, w podziękowaniu za spotkanie, zaśpiewały piosenki o lesie z ciężką i wyczerpującą pracą fizyczną. Weterynarz na przestrzeni
i podarowały panu Markowi rysunek jesiennego lasu. Pożegnaliśmy ostatnich lat stał się zawodem bardzo prestiżowym i poszukiwanym.
się tradycyjnym zawołaniem leśników i myśliwych: Darz bór – „niech Bohaterami ostatniego spotkania z cyklu „Poznajemy zawody” byli
cię bór obdarza, niech przynosi ci dary”.
strażacy. Zawód strażaka wymaga dużej odwagi, siły, dobrej kondycji

Gościem czwartego spotkania była pani Daria Dziecichowicz-Latała lekarka z Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im.
św. Ludwika w Krakowie. Pani Daria nawiązała fantastyczny kontakt
z uczniami. W przystępny sposób, posiłkując się akcesoriami związanymi z tą profesją opowiedziała o tym trudnym, odpowiedzialnym
i szlachetnym zawodzie, którego celem działania jest człowiek. Pisząc
za Paracelsusem: „Sztuka leczenia ma źródło w sercu [...] Najwyższą
wartością jest miłość, to miłość nadaje natchnienie sztuce i bez niej
nie można stać się lekarzem. Gdy serce poszukuje wielkiej miłości,
nie znajdzie nigdzie większej niż u lekarza”.

W tym roku szkolnym dzieci poznały przedstawicieli siedmiu
zawodów. Zawodów trudnych odpowiedzialnych, poszukiwanych
i szanowanych. Dziękujemy wszystkim bohaterom naszego cyklu.
Niejednokrotnie musieli posiłkować się urlopem, żeby móc opowiedzieć dzieciom o pracy, którą wykonują na co dzień. Mamy zamiar
kontynuować cykl „Poznajemy zawody” w nowym roku szkolnym,
bowiem wstępne preferencje zawodowe utrwalone na tym etapie
rozwoju mogą wpływać na rozwój zainteresowań oraz wybór dalszej drogi zawodowej dziecka. Ważne zatem wydaje się stwarzanie
możliwości do gromadzenia i porządkowania przez nie informacji na
temat specyfiki wykonywania różnych zawodów.

vv Danuta Nowak
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MIĘDZYNARODOWY PROJEKT ERASMUS+
W ZESPOLE SZKÓŁ W TENCZYNKU

Dobiega końca trzeci i ostatni rok projektu Europe Web Walking (Europejski Spacer w Sieci) programu Erasmus+, który uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół w Tenczynku realizowali wspólnie ze szkołami z Włoch, Holandii, Portugalii, Czech, Węgier, Rumunii, Cypru oraz Turcji. Koordynatorem projektu była p. Joanna Żak, ściśle z nią współpracowały panie Anna Zimnal i Edyta Kania. Ogromnego wsparcia udzielała także dyrekcja szkoły
p. dyrektor Ewa Cudzik-Tekielak oraz p. wicedyrektor Małgorzata Żbik, inni nauczyciele naszej szkoły oraz rodzice uczniów.
Podczas tych 3 lat uczniowie i nauczyciele wyjeżdżali na spotkania
projektowe do wszystkich krajów partnerskich. W pierwszym roku
projektu byliśmy w Maastricht w Holandii, w Lizbonie w Portugalii,
w drugim roku w Anamur w Turcji, w Cerveteri we Włoszech,
Nógrádsipek na Węgrzech, w trzecim roku w Pafos na Cyprze,
w Jicinie w Czechach, Targoviste w Rumunii.

W maju 2015 r. spotkanie projektowe miało miejsce w Tenczynku.
Gościliśmy wówczas 24 uczniów oraz 17 nauczycieli z Włoch,
Holandii, Czech, Węgier, Rumunii, Cypru, Portugalii oraz Turcji.
Przez sześć dni młodzież zagraniczna gościła w domach uczniów
i uczestniczyła wraz z nauczycielami w różnorodnych zadaniach
i warsztatach projektowych.. Uczniowie zagraniczni uczestniczyli
w lekcjach prowadzonych przez nauczycieli naszej szkoły, wzięli
udział w warsztatach plastycznych, zawodach sportowych, warsztatach integrujących młodzież z różnych krajów. Nauczyciele wzięli
udział w zajęciach, podczas których wymieniali się doświadczeniami
dot. działań w projekcie, prowadzili i uczestniczyli lekcjach CLIL
w języku angielskim oraz warsztatach z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych. Goście mieli też okazję nauczyć się piosenki
„Płynie Wisła Płynie” oraz podstawowych kroków Krakowiaka. Pod
koniec zajęć wszyscy wspólnie zaśpiewali piosenkę i obejrzeli występ
pary tancerzy, którzy na koniec zaprosili wszystkich do poloneza.
W naszej szkole zagraniczni goście mogli też posmakować potraw
polskiej kuchni, takich jak żurek, pierogi, barszcz, ciasta, czy sałatki,
przygotowane przez rodziców i nauczycieli. Cała grupa została
bardzo ciepło przyjęta przez Burmistrza p. Wacława Gregorczyka
oraz p. Janinę Walkowicz w Urzędzie Miejskim w Krzeszowicach.
Oprócz wizyty w szkole, nauczyciele zwiedzili Browar w Tenczynku
i muzeum etnograficzne w Wygiełzowie. Uczniowie uczestniczyli
w warsztatach ciasteczkowych w cukierni „Melba” w Krzeszowicach, podczas których tworzyli babeczki oraz ciasta w kształcie
map swoich krajów. Goście wzięli udział w wycieczce do kopalni
soli w Wieliczce, zwiedzaniu Krakowa i grze miejskiej, w której na
terenie Starego Miasta należało wykonać szereg zadań, aby odnaleźć
skarb – rzeźbę smoka wawelskiego.

Dzięki projektowi nawiązaliśmy współpracę ze szkołą Porta Mosana w Maastricht, której 96 uczniów i nauczycieli odwiedziło nas
w grudniu 2016 r. z koncertami bożonarodzeniowymi. Chór i orkiestra, złożona z holenderskich uczniów dały koncerty w kościołach
w Tenczynku i Krakowie, podczas jarmarków bożonarodzeniowych
w Krakowie i Krzeszowicach oraz w szkole w Tenczynku. Natomiast
26 uczniów naszej szkoły było goszczonych w marcu 2017 r. przez
rodziny holenderskie. Podczas tego wyjazdu nasi wychowankowie
zwiedzali Holandię, uczestniczyli w różnych formach aktywności
przygotowanych specjalnie dla nich.

W ramach naszego projektu uczniowie wykonywali szereg zadań
w języku angielskim z wykorzystaniem nowoczesnych technologii
ICT. Tworzyli prezentacje multimedialne, kręcili filmy o naszej
szkole, miejscowości, regionie, rozwiązywali zadania przesłane
przez szkoły partnerskie, pracowali nowatorską metodą webquestu,
w której uczniowie podzieleni na grupy wykonywali zadania projektowe zgodnie z instrukcją zamieszczoną w internecie, korzystając
ze źródeł online, podobnie jak to ma miejsce w kursach e-learningowych. Zadania i instrukcje opracowywali uczestnicy projektu dla
oraz ćwiczyli umiejętność współpracy we wspólnym dążeniu do celu.
swoich kolegów z innych krajów.
Stawali się bardziej tolerancyjni i otwarci na inne kultury. Zadania też
Każdy kraj partnerski przygotował dla pozostałych uczestników angażowały nauczycieli, którzy wspomagali uczniów i uczestniczyli
grę terenową nazwaną Treasure Hunt – czyli Poszukiwanie Skarbu. warsztatach i konferencjach podczas wizyt w krajach partnerskich.
Skarbem mógł być monument, cenne dzieło sztuki czy architektury
wybrany na symbol kraju goszczącego np. we Włoszech była to Nauczyciele naszej szkoły podczas spotkań projektowych prowadzili
starożytna waza, najcenniejszy eksponat w muzeum w Cerveteri, w zagranicznych szkołach lekcje CLIL (Content and Language
w Portugalii Pomnik Odkrywców, na Cyprze mozaika sprzed 2 tys. Integrated Learning), które polegają na wykorzystaniu drugiego
lat, w Czechach przepiękny widok na Czeski Kras, w Polsce Smok języka do nauki i nauczania zarówno przedmiotu, jak i samego
języka. Poprzez stosowanie CLIL czyli zintegrowane kształcenie
Wawelski i jego legenda.
przedmiotowo-językowego rozwijane i udoskonalane są kompetenPoszukiwanie skarbu składało się z dwóch etapów – pierwszy cje uczniów w posługiwaniu się językiem angielskim, rozwija się
odbywał się przed wizytami w krajach partnerskich – uczniowie świadomość i wrażliwość międzykulturowa, poszerzana jest wiedza
opracowywali zadania, przy użyciu różnych programów komputero- o innych krajach, zwiększa się efektywność nauki języka angielskiego.
wych i aplikacji internetowych. Drugi etap poszukiwań miał miejsce
podczas wizyt w krajach partnerskich. Wówczas uczniowie z różnych Ponadto nauczyciele prowadzili dla innych i uczestniczyli w warszkrajów mieli okazję integrować się - współpracować i komunikować tatach z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz
się w języku angielskim, by wspólnie dojść do celu – skompletować wielu innych zajęciach specjalistycznych w języku angielskim.
mapę i odkryć skarb. Odkrywanie skarbu mogło odbywać się na
dwa sposoby – poprzez rzeczywisty spacer po okolicy lub wirtualną
wycieczkę w Google Earth czy innych aplikacjach internetowych.

Nasz projekt kładł nacisk na aktywne, nieformalne uczenie się,
doskonalenie umiejętności rozumowania, wykorzystywania informacji, rozwijania kompetencji językowych i informacyjno-komunikacyjnych. Dzięki niemu uczniowie dzielili się doświadczeniami

Dzięki projektowi nasza szkoła wzbogaciła się w sprzęt. Zakupiliśmy
m.in. wyposażenie do pracowni językowej, tablicę multimedialną,
2 komputery, kolorową drukarkę laserową, aparat fotograficzny.
Mamy nadzieję, że doświadczenia zdobyte w czasie realizacji projektu
służyły wspomaganiu rozwoju uczniów we wszystkich dziedzinach
życia i zaowocują w przyszłości lepszym ich startem w dorosłość.
Ten projekt dobiega końca, ale wierząc w ogromną wartość między-

narodowego współdziałania, przygotowaliśmy kolejne kilkuletnie
przedsięwzięcie we współpracy ze szkołami poznanymi w projekcie
EWW Europejski Spacer w Sieci.
vv Tekst: Anna Zimnal, Joanna Żak
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"U GÓRALA"

U NAS
NAJTANIEJ !!

MAGDA KIDOŃ
architekt

WSZYSTKO Z DREWNA
OGROMNY WYBÓR I NISKIE CENY!

PRODUCENT WYROBÓW
Z DREWNA OFERUJE:
• Boazerię świerkową:
szer. 7 cm, 9 cm lub 13 cm
• Podbitkę pod dachy:
szer. 91 mm lub 111 mm
• Bardzo duży asortyment
listew wykończeniowych:
z lipy, świerka, buka,
dębu i jesionu
• Deski podłogowe, schody,
poręcze, tralki, sztachety,
więźby dachowe
• Akcesoria ogrodowe
• Akcesoria kuchenne
• Drewniane zabawki dziecięce
• Ozdoby, bibeloty
• Skrzynki do decupage

Pracownia projektowa prowadzona przez
Magdalenę Kidoń, absolwentkę Wydziału Architektury
Politechniki Krakowskiej.

• DRZWI
WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE
• MEBLE OGRODOWE
• MEBLE POKOJOWE
SOSNOWE, DĘBOWE
- salon, sypialnia
- tradycyjne i nowoczesne

Początek działalności sięga 2004 roku.
Dzięki doświadczeniu i partnerstwu z doświadczonymi
projektantami branżowymi, pracownia dysponuje potencjałem
umożliwiającym realizację kompleksowych projektów.

Pracownia zajmuje się również opracowaniem
projektów aranżacji wnętrz mieszkalnych i komercyjnych.

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

MOŻLIWOŚĆ DOWOZU WŁASNYM TRANSPORTEM

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

Magdalena Kidoń: +48 601-671-184

mkidon@architekt-krakow.eu
info@architekt-krakow.eu
www.architekt-krakow.eu
www.projektowanie-wnetrz.com

ul. Dębowa 11, 32-067 Tenczynek
tel. kontaktowy: 606 630 628
e-mail: sbbremonty@gmail.com
• adaptacje poddaszy
• zabudowy karton/gips
• suﬁty napinane
• odwierty w betonie
oraz
• inne prace remontowo - budowlane
• solidne i szybkie realizacje
• kompletny, nowy sprzęt budowlany
• przystępne ceny
• wieloletnie doświadczenie w branży budowlanej
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tel.: 796 351 499

Siedziba biura:

Krzeszowice, ul. Legionów Polskich 1

biuro@gwarek-nieruchomosci.pl
www.gwarek-nieruchomosci.pl

(budynek „Pasaż TP”)

DO SPRZEDANIA

DO SPRZEDANIA

DO SPRZEDANIA

DO SPRZEDANIA

Do sprzedania przepięknie położona działka,
o powierzchni 83 a w Nowej Górze gm. Krzeszowice. Działka z przeznaczeniem dla dewelopera
bądź prywatnie.

Widokowa działka budowlana o pow. 27 a,
w Mnikowie gm. Liszki. Media: gaz, kanalizacja,
woda i prąd w działce. Dojazd drogą asfaltową,
gminną. Szerokość działki ok. 25 m. Działka z
rozległym widokiem na okolicę.

Do sprzedania przepiękna i ostatnia w ciągu
budowlanym działka, o powierzchni 28 a w Miękini gm. Krzeszowice. Położona blisko granicy z
Krzeszowicami. ostatnia w ciągu budowlanym.

Do sprzedania rozbudowany dom, w stanie
surowym z nowym dachem 2 x 130 m kw.
w Młoszowej gm. Trzebinia. Dom usytuowany na
działce 30 a. Nowa część dobudowana w 2006 r.

Cena: 154 tys. PLN.

Cena: 225 tys. PLN.

Cena: 180 tys. PLN.

Cena: 350 tys. PLN.
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DO SPRZEDANIA
widokowa działka budowlana M1
(budownictwo jednorodzinne) w
Woli Filipowskiej o pow. 16 a.
Cena: 104 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA
świetnie usytuowana komunikacyjnie działka budowlana 23 a w
Nieporazie gm. Alwernia.
Cena: 88 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA
nietuzinkowa działka
o pow. ok. 22 a w Zalasie
Cena: 109 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA
działka budowlana 14,5 a w
Zagaciu gm. Czernichów. Działka
położona jest przy drodze gminnej.
Cena: 89 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA
nietuzinkowa działka budowlana
o pow. 1200 m kw. pod lasem, w
Nawojowej Górze.
Cena: 134 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA
działka 10 a zbliżona do
kwadratu w Cholerzynie gm.
Liszki blisko Kryspinowa
Cena: 167 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA
dom składający się z 2 kondygnacji
plus przyziemie, strych i garaż, w
Krzeszowicach, na działce ponad 5 a.
Cena: 380 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA
duży dom ok 200 m kw. na pięknej
działce 12 a w Jerzmanowicach.
Dom składa się z 3 kondygnacji.
Cena: 420 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA
działka budowlana 8 a w Tenczynku.
Prąd i woda przy działce, gaz i
kanalizacja ok. 40-50 m od działki.
Cena: 77 tys. PLN.

DO WYNAJĘCIA
odrębna kondygnacja - I piętro domu
z oddzielnym wejście, ok. 65 m kw, w
centrum Zabierzowa.
Cena: 1400 PLN / M-C

DO SPRZEDANIA
pół domu: 3 pokoje, łazienka, kuchnia,
strych, czyli wyodrębniony lokal w
domu wolnostojącym w Czernej.
Cena: 165 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA
działka budowlano-usługowa 64 a w
Zabierzowie. Działka położona jest
przy drodze gminnej - dojazd dla TIR.
Cena: 880 tys. PLN.

DO WYNAJĘCIA
lokal usługowo-biurowy, ok.
100 m kw. w Czubrowicach gm.
Jerzmanowice-Przeginia.
Cena: 1500 PLN / m-c.

DO SPRZEDANIA
niepowtarzalna posesja położona w
szczególnym miejscu, w Rudnie. Dom
ponad 300 m kw, działka 30 a.
Cena: 1.390 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA
piękna działka 13 a, obok lasu,
w Piekarach gm. Liszki. Projekt domu „dom w orlikach 3” o pow. 162 m kw.
Cena: 270 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA
mały dom ok 45 m kw. do remontu.
Dom na działce 44 a. - częściowo
działka budowlana M1, a częściowo ZN.
Cena: 95 tys. PLN.

DO WYNAJĘCIA
hala 150 m kw., w Nawojowej Górze,
przy drodze asfaltowej. Parking na 5
samochodów.
Cena: 1500 PLN / m-c.

DO WYNAJĘCIA
odrębna kondygnacja - parter domu
z oddzielnym wejściem, ok. 60 m kw,
w centrum Zabierzowa.
Cena 1200 PLN / M-C PLUS

DOMY / MIESZKANIA NA SPRZEDAŻ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Dom 105 m kw. we wsi Brodła gm. Alwernia. Cena: 199 tys. PLN.
Dom w Młoszowej, na działce 30 a. Cena: 225 tys. PLN.
Mieszkanie w domu w Czernej plus działka. Cena: 165 tys. PLN.
Dom ok. 45 m kw w Woli Filipowskiej, na działce 44 a. Cena: 95 tys. PLN.
Dom ok. 200 m kw. działka 12 a w Jerzmanowicach. Cena: 420 tys. PLN.
Dom 308 m kw. w Gm Krzeszowice, działka 30 a. Cena: 1.390 tys. PLN.
Dom w Tenczynku. 100 m kw. plus garaż., działka 7a. Cena: 298 tys. PLN.
Dom w Czułowie., 150 m kw., działka 15 arów. Cena: 540 tys. PLN.
Dom w Kochanowie - 438 m kw działka 44 a. Cena: 1.500 tys. PLN.
Kamienica w centrum Olkusza. Cena: 660 tys. PLN.

DZIAŁKI NA SPRZEDAŻ
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Działka o pow. ok. 22 a w Zalasie. Cena: 109 tys. PLN.
Działka budowlana o pow. 16 a w Woli Filipowskiej. Cena: 104 tys. PLN.
Działka budowlano-rolna o pow. 63 a. Cena: 189 tys. PLN.
Działka budowlana 34 a w Krzeszowicach. Cena: 204 tys. PLN.
Działka budowlana 26 a w Krzeszowicach. Cena: 210 tys. PLN.
Działka budowlana 48 a w Krzeszowicach 48 a. Cena: 210 tys. PLN.
Działka bud-usł. o pow. 2,34 ha w Krzeszowicach. Cena: 3 mln PLN.
Działka bud-usł. o pow. 67,4 a w Krzeszowicach. Cena: 945 tys. PLN.
Działka bud-usł. o pow. 85,6 a w Krzeszowicach. Cena: 1.190 tys. PLN.
Działka bud-usł. o pow. 81,6 a w Krzeszowicach. Cena: 1.130 tys. PLN.
Działka budowlana 10,6 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 106 tys. PLN.
Działka budowlana 12 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 120 tys. PLN.
Działka budowlana 11,2 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 97 tys. PLN.
Działka budowlana 11,5 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 122 tys. PLN.
Działka budowlana 10 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 85 tys. PLN.
Działka budowlana 23,7 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 250 tys. PLN.
Działka budowlana 8 a w Tenczynku. Cena: 77 tys. PLN.
Działka budowlana 25 a w Tenczynku. Cena: 169 tys. PLN.
Działka budowlana 15,8 a w Sance. Cena: 169 tys. PLN.
Działka budowlana ok. 17 a w Nowej Górze. Cena: 129 tys. PLN. Jest możliwość
zakupu działki ze stodołą, która może w przyszłości pełnić rolę garażu oraz
dodatkowymi 3 a działki.
31. Działka 12 a w Nawojowej Górze. Cena: 134 tys PLN.
32. Działka o pow. 13 a w Nawojowej Górze. Cena: 144 tys. PLN.

plus media wg zużycia.
Kaucja zwrotna w wysokości 2000 PLN.

33. Działka budowlana 28 a w Miękini gm. Krzeszowice. Cena: 154 tys. PLN
34. Działka budowlana 7 a w Miękini, gm. Krzeszowice. Cena: 69,5 tys. PLN.
35. Działka budowlana 10 a w Bolechowicach. Cena: 199 tys. PLN.
36. Działka budowlana 19 a w Szczyglicach. Cena: 342 tys. PLN.
37. Działka budowlana 10 a w Burowie. Cena: 180 tys. PLN.
38. Działka budowlana 17 a w Karniowicach. Cena: 294 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. Działka budowlana 20 a w Kobylanach/Więckowicach. Cena: 292 tys. PLN.
42. Działka budowlana 7 a w Kobylanach. Cena: 170 tys. PLN.
43. Działka budowlana 20 a w Kobylanach. Cena: 420 tys. PLN.
44. Działka budowlana 28 a w Kobylanach. Cena: 440 tys. PLN.
45. 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.
46. Działka budowlana 11 a w Jeziorzanach. Cena: 107 tys. PLN.
47. Działka budowlana 19 a w Mnikowie. Cena: 139 tys. PLN
48. Działka bud-usł. 24 a w Rybnej. Cena: 245 tys. PLN.
49. Działka budowlana ponad 30 a, Czułów- Zręby. Cena: 128 tys. PLN.
50. Działka budowlana 22 a w Zagaciu. Cena: 143 tys. PLN.
51. Działka budowlana 14,5 a w Zagaciu. Cena: 89 tys. PLN.
52. Działka budowlana 13,5 a w Zagaciu. Cena: 84 tys. PLN.
53. Działka budowlana 10 w Cholerzynie. Cena: 167 tys. PLN.
54. Działka budowlana 23 a w Nieporazie. Cena: 88 tys. PLN.
55. Działka budowlana 10 a w Nieporazie Cena: 67 tys. PLN.
56. Działka rekreacyjna 35 a ze skałą, Jerzmanowice. Cena: 120 tys. PLN.
57. Działki rolne w Racławicach o pow. 62 a i pow. 94 a. Cena: 1500 PLN / 1 ar.
58. Działka rolna 2,48 ha w Białym Kościele. Cena: 255 tys. PLN.

DZIAŁKI KOMERCYJNE NA SPRZEDAŻ
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.

media w/g zużycia.
Kaucja zwrotna w wysokości 1400 PLN.

68. Działki usł-bud: 2 x 15 a oraz 20 a w Kochanowie. Cena: 240 tys. PLN
(podana cena dotyczy działki 15 a).
69. Działki usł-bud po 7,5 a w Kochanowie. Cena 1 działki: 159 tys. PLN.
70. Działka usł - bud, 7,5 a. w Kochanowie Cena: 158 tys. PLN.
71. Działka 1,48 Ha, użytkowanie wieczyste, budynek magazynowo-usługowy o
pow. 1710 m kw w północno-wschodniej części Krakowa.
72. Działka przemysłowa 2,97 ha. w północno-wschodniej części Krakowa.
73. Działka bud-usł 64 a w Zabierzowie. Cena: 880 tys. PLN.

DOMY/MIESZKANIA DO WYNAJĘCIA
74. Pokój w domu w Zabierzowie, ok. 25 m kw. Pokój jednoosobowy - 500 PLN /
m-c plus media ok. 80 PLN miesięcznie. Pokój dwuosobowy - 600 PLN / m-c
plus media. Kaucja w wys. jednomiesięcznego czynszu. Basen, siłownia, miejsca
parkingowe.
75. Mieszkanie ok. 50 m kw. w domu w Zabierzowie. Cena wynajmu na min. 2 lata 1000 PLN / m-c, na rok - cena 1100 PLN / m-c plus media w/g zużycia.

DLA PRACOWNIKÓW
76. Pokoje: 3, 4-osobowe w domu w Krzeszowicach. Cena: 1800 PLN / m-c
z mediami, ogrzewaniem w okresie zimowym. Cena dotyczy 5 osób za miesiąc.
77. 3-osobowy pokój w domu w Krzeszowicach. Cena dot. 3 osób - 1100 PLN / m-c.
78. Dom dla 6 - 12 osób w Ściejowicach. Cena: 2000 PLN / m-c.

LOKALE DO WYNAJĘCIA
79.
80.
81.
82.

Lokal usł-biur, ok. 50 m kw. w Czubrowicach. Cena: 700 PLN / m-c.
Lokal usł-biur, ok. 100 m kw. w Czubrowicach. Cena: 1500 PLN / m-c.
Lokal usł-biur, ok. 180 m kw. w Racławicach. Cena: 1500 PLN / m-c.
Lokal usł-biur, w Zabierzowie ok. 55 m kw. Cena: 1500 PLN / m-c.

Działka bud- usł. 24 a w Rybnej. Cena: 245 tys. PLN.
Działka budowlana ponad 30 a, Czułów – Zręby. Cena: 128 tys. PLN.
Działka budowlana 22 a w Zagaciu Cena: 143 tys. PLN.
Działka budowlana 14,5 a w Zagaciu. Cena: 89 tys. PLN.
Działka budowlana 13,5 a w Zagaciu. Cena: 84 tys. PLN.
Działka usł-bud o pow. 2,34 ha w centrum Krzeszowic. Cena: 3 mln PLN.
Działka usł-bud o pow. 67,4 a w centrum Krzeszowic. Cena: 945 tys. PLN.
Działka usł-bud o pow. 85,6 a w centrum Krzeszowic. Cena: 1,19 mln PLN.
Działka usł-bud o pow. 81,6 a w centrum Krzeszowic. Cena: 1,13 mln PLN.

Aktualnie poszukiwane: dom do zamieszkania do 200 m kw, dom lub mieszkanie do wynajęcia do 30 km od Krakowa - tel. 796 351 499
Powyższe ogłoszenia nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a dane w nich zawarte mają charakter wyłącznie informacyjny.
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WYDARZENIA KULTURALNE, IMPREZY, SPOTKANIA
KRZESZOWICE

CHRZANÓW

ZABIERZÓW

LETNI WYPOCZYNEK - PLAŻA POD ORŁEM

Organizacja miejskiej plaży na Placu Tysiąclecia to propozycja ośrodka
kultury na lato. Letni wypoczynek to m.in.: Plaża pod Orłem, Wakacyjne Kino Sztuka, wycieczki. Szczegółowy PROGRAM na lipiec 2017
na stronie www.moksir.chrzanow.pl
PLAŻA POD ORŁEM to obszar około 2 tysięcy metrów kwadratowych.
Zapraszamy w godzinach 10.00-20.00.
W strefie bezpłatnej znajdzie się:
• piaszczysta mini-plaża
• leżaki
• kurtyny wodne
• parasole
• kącik do czytania
W strefie płatnej dostępne urządzenia rekreacyjne dla dzieci m.in.
ogromna rakieta oraz basen z kulami i wodą.

Kino "Sztuka" w Chrzanowie zaprasza
„GRU, DRU I MINIONKI” PREMIERA 2D/3D [dubbing PL]

• 12-13.07 godz. 14.00 (2D), 16.00 (3D), 18.00 (2D) •
reż.: Kyle Balda; czas: 96 min.; gat.: animacja/komedia/przygodowy; prod. USA, b/o
Cena biletu 2D: Piątek - Niedziela i Święta: 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 i Święta: norm. 20,00 zł, ulg. 17,00 zł. Poniedziałek - Czwartek: 17,00 zł.

„WONDER WOMAN” 3D [napisy PL]

• 12-13.07 godz. 20.00 •
reż.: Patty Jenkins; czas: 141 min.; gat.: akcja/sci-fi; prod. USA, 12 lat
Cena biletu: Piątek - Niedziela i Święta: norm. 20,00 zł, ulg. 17,00 zł. Poniedziałek - Czwartek: 17,00 zł.

WAKACYJNE KINO SZTUKA: „BALERINA” 2D [dubbing PL]

• 14.07 godz. 9.00 • 17.07-20.07 godz. 11.15 •
reż.: Eric Summer, Eric Warin; czas: 90 min.; gat.: animacja/komedia; prod. Kanada/Francja, b/o
Cena biletu: 7 zł

„TRANSFORMERS: OSTATNI RYCERZ” 3D [dubbing PL/napisy PL]

• 14.07-20.07 godz. 17.00 (dubbing PL), 20.00 (napisy PL) •
reż.: Michael Bay; czas: 148 min.; gat.: akcja/sci-fi; prod. USA, 12 lat
Piątek - Niedziela i Święta: norm. 20,00 zł, ulg. 17,00 zł.; Poniedziałek - Czwartek: 17,00 zł.

WAKACYJNE KINO SZTUKA: „RIKO PRAWIE BOCIAN” 2D [dubbing PL]
• 14.07 godz. 11.15 • 17.07-20.07 godz. 9.00 •
reż.: Toby Genkel, Reza Memari; czas: 85 min.; gat.: animacja
prod. Belgia/Luksemburg/Niemcy/Norwegia/USA, b/o
Cena biletu: 7 zł

„CHATA”

• 21.07-27.07 godz. 15.00 •
reż.: Stuart Hazeldine; czas: 122 min.; gat.: dramat, prod. USA, 12 lat
Cena biletu: 12 zł więcej

„DUNKIERKA” PREMIERA
• 21.07-27.07 godz. 17.30, 20.00 • 28.07-3.08 godz. 15.00, 20.00 •
reż.: Christopher Nolan; czas: 107 min.; gat.: dramat/wojenny
prod. Francja/Holandia/Wielka Brytania/USA, 15 lat
Cena biletu: Poniedziałek - Czwartek: 13,00 zł. Piątek - Niedziela i Święta: norm. 15,00 zł, ulg. 13,00 zł.
Poniedziałek - Niedziela: 12 zł (bilet rodzinny - min. 5 osób)
WAKACYJNE KINO SZTUKA: „MUNIO: STRAŻNIK KSIĘŻYCA” 2D [dubbing PL]

• 24.07-25.07 godz. 9.00 • 26.07-27.07 godz. 11.15 •
reż.: Alexandre Heboyan, Benoit Philippon; czas: 85 min.; gat.: animacja/przygodowy; prod.: Francja
Cena biletu: 7 zł więcej

WAKACYJNE KINO SZTUKA: „DUDI: CAŁA NAPRZÓD” 2D [dubbing PL]

• 24.07-25.07 godz. 11.15 • 26.07-27.07 godz. 9.00 •
reż.: Julio Soto Gurpide; czas: 92 min.; gat.: animacja; prod. Austria/Irlandia/Niemcy, b/o
Cena biletu: 7 zł

„VOLTA”

• 28.07-3.08 godz. 17.40 •
reż.: Juliusz Machulski; czas: 105 min.; gat.: komedia kryminalna; prod. USA, 12 lat
Cena biletu: Poniedziałek - Czwartek: 13,00 zł. Piątek - Niedziela i Święta: norm. 15,00 zł, ulg. 13,00 zł.
Poniedziałek - Niedziela: 12 zł (bilet rodzinny - min. 5 osób)

TRZEBINIA
PLENEROWE KINO LETNIE

W ramach Plenerowego Kina Letniego, które rozpoczyna się 7 lipca
zapraszamy na filmy kina francuskiego. Projekcje odbywać się będą
podobnie jak w porzednich latach, w piątkowe wieczory, w parku przy
Dworze Zieleniewskich, w magicznej atmosferze kina pod gwiazdami.
Wstęp wolny
• 7.07, godz. 21:00 „Wieczni chłopcy” (komedia) - 95 min.
Stojący przed decyzją o ślubie Thomas zostaje przekonany przez swojego
przyszłego teścia, że jedynym sensem życia jest zabawa i brak zobowiązań.
• 21.07, godz. 21:00 „Zakochana bez pamięci” (komedia) - 96 min.
Kiedy Marie budzi się w obcym mieszkaniu po hucznej nocy, podczas
której świętowała swoje 29. urodziny, okazuje się, że spała znacznie
dłużej, niż jej się wydawało.
• 4.08, godz. 20:30 „Facet na miarę” (komedia) - 98 min.
Młoda prawniczka poznaje bardzo przystojnego, ale niezwykle niskiego
mężczyznę. Początkowo zafascynowana nim dziewczyna zaczyna mieć
wątpliwości.
• 18.06, godz. 20:30 „Kochałem ją” (romans) - 112 min.
Opowieść o tym, że choć czasy się zmieniają, ludzie pozostają tacy sami…
Pierre ma pewien sekret. Jego tajemnica ma na imię Mathilde. Pierre
skrywał ją w sercu 20 lat. Dawno temu wybrał stabilne, spokojne życie
rodzinne, zamiast podążyć za głosem serca. Jedyną powiernicą jego
sekretu staje się Chloe, jego synowa, której życie wywraca się właśnie
do góry nogami…
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PODOPIECZNI FUNDACJI CZŁOWIEK DLA ZWIERZĄT SZUKAJĄ DOMU
ZNAJDŹ FUNDACJĘ NA FB I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

DŻINGA

MECENAS

Dom był przez ponad półtora roku...
ale się zbył... Nie wiadomo dlaczego
z niego ciągle uciekała. Bliżej, dalej,
na dzień, a nawet i na kilkanaście...
Przeważnie wracała... To nie jej wina.
Potrzebowała zainteresowania ze
strony właściciela, a nie tylko być...
Podwórko i buda to za mało dla tak
wrażliwego psa. Młodziutka, miła,
bardzo inteligentna suczka. Właściciel
podpisał zrzeczenie się psa. Szukamy
dla Dżingi nowego! Jest zaszczepiona
i wysterylizowana.
Tel. 783 553 197.

Pewny siebie, dumny i mający swoje zdanie.
W stosunku do znajomych osób miły i przychylnie nastawiony, zwłaszcza do kobiet. Na
stróża raczej się nie nadaje. Obcych owszem
i obszczeka, ale trudno powiedzieć czy wykazałby agresję przy wtargnięciu na jego teren.
Ogólnie łagodny, dla nas po roku znajomości
śmiało można powiedzieć, że prawdziwy
misiu i przytulak. Wszystkie propozycje
domów jakie do tej pory były to totalne niewypały... A to chciał ‚’znawca’’ zrobić z niego
agresora, bo jego zdaniem wszystkie kaukazy
takie powinny być, a to miał pilnować tyłów (cokolwiek to miało znaczyć) na bazie samochodowej... Szukamy dla Mecenasa domu odpowiedzialnego i świadomego. Domu, gdzie
będzie miał kontakt ze swoimi ludźmi. Gdzie otoczy się go miłością. Ten pies potrafi się
naprawdę odwdzięczyć... Mecenas ma ok. 5 lat. Waży ok. 70 kg.
Tel. 783 553 197.

REA

CYPISEK

Młoda, około roczna, piękna suczka.
Spora, bo ok. 27 kg o stalowo-brązowym kolorze sierści. Znaleziona
ponad dwa tygodnie temu, kiedy
leżała w deszczu na poboczu drogi.
Bardzo miła, kontaktowa i lgnąca do
ludzi. Żywiołowa, ruchliwa i przyjacielsko nastawiona do innych psów.
Szukamy dla tej wspaniałej suczki
dobrego domu. Pomożecie? Jest
przygotowana do adopcji (zestaw
szczepień, chip, sterylizacja).
Tel. 783 553 197.

Mały, bardzo pokorny i uległy.
Taki dobry, uroczy piesek, który trzy miesiące temu błąkał
się samotnie po jednej z okolicznych miejscowości. Uciekł
czy może ktoś go porzucił?
Nie jest lękliwy, ale brakuje
mu pewności siebie i dlatego nie próbował podchodzić
pod domy. Cypisek potrzebuje
więcej czasu, by przyzwyczaić się do nowego miejsca, dlatego jeśli
trafi do domu z ogrodem, to z bardzo szczelnym ogrodzeniem. Ma
około 6-7 lat, waży 7 kg. Ma już za sobą szczepienia, chipowanie
i kastrację. Szukamy domu! Tel. 783 553 197.

JEŚLI NIE MOŻESZ DAĆ PIESKOM DOMU, WSPOMÓŻ FINANSOWO ICH UTRZYMANIE.
BANK SPÓŁDZIELCZY W SŁOMNIKACH 78 86140001 0010 0147 5971 0001. KONTO PAYPAL CZLOWIEKDLAZWIERZAT@GMAIL.COM
W TYTULE MOŻNA WPISAĆ OPIEKA WIRTUALNA I PODAĆ IMIĘ WYBRANEGO PSA.

NA WŁASNY, KOCHAJĄCY DOM WCIĄŻ CZEKAJĄ TAKŻE PIESKI ZE SCHRONISKA PSIE POLE
BONNI
Duża, przefajna suczka, dostojna i całkowicie wyjątkowa. Jest
bardzo grzeczna na spacerach - chodzi przy nodze, nie ciągnie
i nie szarpie. Bonni to sunia, która musiała wiele w życiu przejść.
Nie jest już szaloną, biegającą w kółko jak szczenię psinką, ale
jak żaden inny psiak w schronisku przyjmuje pieszczoty i miłość
i spoglądając na człowieka okazuje mu swoją wdzięczność.
Ma około 7-8 lat, jest w dobrym zdrowiu. Waży około 30 kg,
jest wielkości owczarka niemieckiego. Bonni zasługuje na
wspaniały, ciepły dom. Prosimy o niego....

ZIZINKA (ZIA)
To kochana, grzeczna i przyjazna suczka. Zizinka jest przesłodka.
Może na początku troszkę bać się nowopoznanych osób, ale nie
wykazuje najmniejszej agresji. Zizinka jest średniej wielkości waży nieco poniżej 20 kg, większa nie będzie. Ma około 2 lat, na
pewno nie więcej. Dogaduje się z innymi psami, nie jest ani złośliwa, ani zaczepna. Uwielbia wkładać głowę pod rękę opiekuna,
chętnie się przytula, jest bardzo proludzka. Suczka ładnie chodzi
na smyczy, bardzo lubi towarzystwo opiekunów. To wspaniała,
delikatna i wrażliwa psinka. Prosimy o dobry dom dla Zizinki.

PERINI
Wspaniały, bardzo przyjazny,
miły, a przy tym spokojny
piesek, który wiele w życiu
wycierpiał. Trafił do nas po
wypadku, miał kompletnie
połamaną łapkę, w którą
wdała się martwica i która
musiała zostać amputowana. W jego oczach widać jak
wiele w życiu przeżył... Musiał
być często przeganiany, bo
początkowo bał się człowieka,
ale do opiekunów jest bardzo przyjazny. Bez problemu
dogaduje się z innymi psami, nie wykazuje agresji, jest cichy,
całkowicie niekłopotliwy. Ma około 3-4 lat, jest średniej
wielkości - waży około 20 kg, wyglądem trochę przypomina
psy w typie husky. Ma srebrzystą, piękną okrywę włosową.
Potrafi spacerować na smyczy. Trzy łapki wystarczają mu,
aby pójść nawet na dłuższą przechadzkę. Może nie będzie
najlepszym biegaczem w mieście:), ale to sprawny, zdrowy,
kochany psiak. Bardzo prosimy o dobry, troskliwy dom dla
tego wyjątkowego maluszka.
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ZATRUDNIĘ:
• kierowcę z kategorią C+E na zestaw ciągnik
plus naczepa wanna lub niskopodwoziowa - kraj
• mechanika do serwisu pojazdów ciężarowych

Kontakt: 603 929 645 lub 601 434 495

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olkuszu
ul. Króla Kazimierza Wielkiego 61
tel. 32 643 30 39 - kancelaria komornicza
Dnia 25.07.2017 r, o godz. 11.00 w Sali
Sądu Rejonowego w Olkuszu odbędzie się

PIERWSZA LICYTACJA
następujących nieruchomości gruntowych

nieruchomość gruntowa niezabudowana, stanowiąca
działki 97/11 i 97/12 położonych w Kolonii Wymysłów
gm. Wolbrom (KR10/00014593/8)
działka 97/11 - pow. 0,1800 ha szacowna na kwotę
150.230,00 zł, cena wywoławcza 112.672,50 zł
działka 97/12 - pow. 0,0130 ha szacowna na kwotę
9.790,00 zł, cena wywoławcza 7.342,50 zł
nieruchomość gruntowa wraz z zabudową, stanowiąca
działkę nr 68/2 położoną w Łobzowie, gm. Wolbrom
(KR10/00075503/6)
działka 68/2 - pow. 1,5724 ha szacowna na kwotę
176.040,00 zł, cena wywoławcza 132.030,00 zł

Zapraszamy do naszego schroniska. Jeśli znajdą Państwo pieska, który skradnie Państwa serce pomożemy z transportem
do nowego domu na rozsądną odległość. Schronisko znajduje się w Racławicach koło Miechowa w woj. małopolskim. Wszystkie zwierzęta z naszego
schroniska mają komplet szczepień, są odrobaczone, odpchlone, zaczipowane i sterylizowane. Nie wydajemy zwierząt na łańcuch, ani szczeniąt na
zewnątrz. W sprawie adopcji prosimy o kontakt telefoniczny pomiędzy 8.00-20.00. Chętnie odpowiemy na Państwa pytania. Smsów nie otrzymujemy.
Tel.: 793 993 779 - Iwona. 								
www.schroniskopsiepole.pl

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

KOMPRA
BIURO RACHUNKOWE

piękny, zadbany, wykończony
najwyższej jakości materiałami

DOM W TENCZYNKU
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DO SPRZEDANIA

o pow. ponad 170 m kw plus
osobny garaż 45 m kw,na w pełni
zagospodarowanej 15 a działce.

CENA: 1,1 mln PLN.
tel. 696 595 118

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

STOLARKA OKIENNA
BRAMY GARAŻOWE
• SEGMENTOWE
• ROLOWANE
• UCHYLNE

AUTOMATYKA
ZAMÓW – BEZPŁATNY POMIAR I WYCENĘ

METECO + 48 602 584 973
biuro@meteco.pl

www.meteco.pl

Meble mo¿na obejrzeæ w naszych sklepach w Krakowie: ul. Sk³adowa 2 i ul. Zab³ocie 20

