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OPTYK OKULISTA

NOWA KOLEKCJA OKULARÓW PRZECIWSŁONECZNYCH

Wykonamy okulary przeciwsłoneczne 
z Twoją korekcją

MASZ WADĘ WZROKU?

CZYTAJ NA STRONIE 9

SKUTERY

• Naprawa chińskich skuterów, motorowerów, motocykli i quadów
• Przeglądy i naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne
• Skutery zastępcze na czas naprawy
• Możliwość transportu skutera do SERWISU
• Skup skuterów uszkodzonych i powypadkowych
• Sprzedaż części nowych i używanych do chińskich skuterów
• Sprzedaż części używanych do WSK125 i ROMET
• Sprzedaż skuterów nowych i używanych z gwarancją
• Możliwość zostawienia starego lub uszkodzonego skutera w rozliczeniu
• Konkurencyjne ceny napraw
• Wypożyczalnia skuterów i motorowerów

SERWIS “U PANA LESZKA”

JERZMANOWICE 128B, Tel. 513 410 697

CZYNNE
PON. – SOB.

800 – 2200

WIELKA WIOSENNA
PROMOCJA
WĘGIEL TAŃSZY

do 70 zł/t
tel. 12 258 39 55,  664 280 615

www.bostar.com.pl

• WYCINKA DRZEW
• CZYSZCZENIE RYNIEN
• OGÓLNE PRACE 
   NA WYSOKOŚCIACH

WYNAJMĘ 
PODNOŚNIK
KOSZOWY

tel. 604 932 643

o zasięgu 25 m góra, 15 m bok

www.podnosniki-krakow.pl

Każdy z nas słyszał słowa: "Pies jest najlepszym przyjacielem czło-
wieka." Bez względu na okoliczności psy zachowują wierność, nie 
pamiętają win, kochają bezwarunkowo... Jak powiedział George G. 
Vest: "Jedynym całkowicie bezinteresownym przyjacielem, którego 
można mieć na tym interesownym świecie, takim który nigdy nas 
nie opuści, nigdy nie okaże się niewdzięczny lub zdradziecki, jest 
pies... Pocałuje rękę, która nie będzie mogła mu dać jeść, wyliże 
rany odniesione w starciu z brutalnością świata... Kiedy wszyscy 
inni przyjaciele odejdą, on pozostanie."

Ciąg dalszy na str. 2

LEGENDA o DŻoKU



2 małopolskiInformacje, Reklamy

LEGENDA o DŻoKU C.D.
We wtorek 08.04.2014 r. zorganizowaliśmy w naszej placówce lek-
cję biblioteczną, na którą zaprosiliśmy uczniów kl. II a (27 osób) 
z Zespołu Szkół w Tenczynku, z wychowawczynią Anną Skotniczny. 
Dzieci zwiedziły pomieszczenia biblioteki, poznały księgozbiór - ze 
szczególnym uwzględnieniem działu dziecięco-młodzieżowego oraz 
usługi oferowane przez naszą placówkę (m. in. bezpłatny Internet 
dzięki Fundacji Orange dla bibliotek). Przewodnim tematem dzisiej-
szego spotkania była psia przyjaźń i wierność. Dzieci usłyszały  histo-
rię  niezwykłej  więzi  pomiędzy  człowiekiem  i  psem,  jaka  miała  
miejsce w latach 20. XX w. w Tokio. Jej bohaterem jest niezwykle 
inteligentny pies Hachiko, rasy akita, który nieprzerwanie przez 10 
lat czekał przy wejściu na stację, na przybycie swojego pana. Wierny 
czworonóg lojalnie każdego dnia wypatrywał właściciela, nie wiedząc, 
że ten zmarł nagle w miejscu pracy. Doceniając wierność, lojalność 
i oddanie psa, mieszkańcy Tokio wybudowali obok dworca jego 
pomnik. Nadano mu przydomek "wiernego psa". Hachiko pozostaje 
jednym z najbardziej medialnych psów w Japonii. Jego wzruszające losy 
stały się tematem książek i filmów (m. in. hollywoodzki film z 2009 
r. "Hachiko: A Dog's Story" z Richardem Gere'em w roli głównej. 
Muzykę do filmu skomponował Jan A.P. Kaczmarek, a wykonała ją 
Polska Orkiestra Radiowa). Minęło wiele lat, ale Hachiko pozostaje 
w sercach ludzi symbolem psiej wierności i oddania, a jego poruszająca 
historia nieustannie wzrusza. 
Podobna historia wydarzyła się w Krakowie w 1990 r. nad brzegiem 
Wisły, niemal naprzeciw Wawelu. Historia psa Dżoka, czarnego 
mieszańca, którego właściciel w tragicznych okolicznościach zmarł 
na atak serca w pobliżu Ronda Grunwaldzkiego, poruszyła serca 
wielu ludzi. Pies czekał tam wiernie na swojego pana. Czas mijał, ale 
pana wciąż nie było. Mijały tygodnie i miesiące, nastała słotna jesień, 
a potem zima. Dżok wtopił się w krajobraz Ronda Grunwaldzkiego. 
Zyskał wielu przyjaciół. Odwiedzali go, dbali by nie cierpiał głodu, 
a niektórzy, gotowi byli z radością przyjąć go pod swój dach. O wier-
nym Dżoku pisała prasa, wiadomości o nim przekazywała telewizja. 
Dżokiem zainteresowały się zagraniczne media. Minął rok, tysiące 
godzin wiernego oczekiwania. Dżok coraz bardziej zaprzyjaźniał 
się z panią Marią Müller, która cały czas go dokarmiała. W końcu 
zaufał pani Marii, i  zamieszkał u niej. Po sześciu latach przyszedł 
dzień, kiedy pies stracił również panią. Dżoka zabrano do schroniska, 
gdzie starano się znaleźć dla niego nowy dom. Pies w nocy podkopał 
ogrodzenie i uciekł.  Jakiś czas potem znaleziono zabitego Dżoka na 
torach kolejowych. 
Historia Dżoka  nie  kończy  się  jednak w momencie jego  śmierci. Z   
inicjatywy dobrych i wrażliwych ludzi, powstał pomysł wystawienia 
Dżokowi pomnika. Pomnik wykonał prof. Bronisław Chromy, jeden 

z najbardziej znanych krakowskich rzeź-
biarzy. Przedstawia psa otoczonego ludz-
kimi dłońmi, co ma obrazować wzajemną 
miłość człowieka i psa. Został odsłonięty 
w maju 2001 r. na wiślanym bulwarze 
pod Wawelem. Pod pomnikiem widnieje 
napis: „Pies Dżok. Najwierniejszy z wier-
nych, symbol psiej wierności. Przez rok 
/1990-1991/ oczekiwał na Rondzie Grun-
waldzkim na swojego Pana, który w tym 
miejscu zmarł.” 
Barbara Gawryluk, zainspirowana kra-
kowskimi wydarzeniami, napisała książkę 
„Dżok: legenda o psiej wierności”, z treś-
cią której zapoznaliśmy dzisiaj naszych 
młodych czytelników. Książka ta wpisuje 
się w bogatą tradycję literatury dziecięcej, 
której bohaterami są zwierzęta, w szcze-
gólności zaś psy.
Dzięki przeniesieniu ludzkich zalet 
i wad, problemów i radości na przygody 
sympatycznych psiaków czy rozbryka-
nych kociąt, autorzy nie tylko kreują interesujące i zabawne postacie, 
które na trwałe zapadają
w pamięci czytelnika, ale przede wszystkim poprzez literacką formę 
oddziałują wychowawczo na młodego odbiorcę. Dżok jest tego naj-
lepszym przykładem. Tym bardziej niezwykłym, iż napisanym przez 
samo życie. Jego historia, to wzruszająca, pełna bolesnego piękna 
opowieść o tym, że prawdziwa miłość nie zna granic,
a wierności powinniśmy się uczyć od naszych czworonożnych przyja-
ciół. Uczy najmłodszych, że zwierzęta mają uczucia i należy być dla 
nich dobrymi. Pokazuje także, jak całkowicie obcy ludzie potrafili się 
zjednoczyć w pomocy wytrwałemu czworonogowi. Historia Dżoka, 
która uczy wrażliwości na świat zwierząt i ich potrzeby, kształtuje 
postawę odpowiedzialności, ukazuje wartość przyjaźni, wierności
i przywiązania  - bardzo poruszyła dziecięce serca. Dzisiejsza lekcja 
biblioteczna była dla nas wszystkich wielkim przeżyciem. 
Bo przecież historia Hachiko i Dżoka porusza każdego, bez względu 
na narodowość, wiek czy  przekonania. Ukazuje ona bowiem jak 
piękna potrafi być miłośc psa. 
Czysta, niewyobrażalna oraz … wieczna...

 v Danuta Nowak 
Biblioteka Tenczynek

kredyty-chwilowki.pl 801 800 107

CHWILÓWKI do 1.000 zł

KREDYTY do 200.000 zł

KRZESZOWICE, Rynek 23 
tel. 12 282 67 96, kom. 698 686 385
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F.H. "BUD-ROL"

ul. Bandurskiego 5, 32-065 Krzeszowice
tel. 12/282-21-07

wyroby HUTNICZE
profile, kątowniki, ceowniki,

teowniki, blachy, pręty,
płaskowniki, rury

oraz MATERIAŁY BUDOWLANE
TRANSPORT

K-SYSTEM

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

okna PCV DRUTEX
drewno budowlane, schody,

boazeria, listwy wykończeniowe,
drzwi drewniane

ul. Bandurskiego 5, 32-065 Krzeszowice
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Chętnych prosimy o zabranie stroju sportowego.
W razie dodatkowych pytań, prosimy o kontakt pod numery tel.:

12/282 17 16 (szkoła) lub 601 496 903 
(p. Magdalena Piechota, nauczyciel wychowania �zycznego).

SZKOŁA PODSTAWOWA PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W TENCZYNKU
OGŁASZA NABÓR DZIECI DO KLASY SPORTOWEJ - ROCZNIK 2004 

Pro�l klasy -  PIŁKA SIATKOWA
NABÓR odbędzie się dnia 9 CZERWCA 2014 r.

I termin  -   godz.  9.00
Hala  sportowa w Zespole Szkół w Tenczynku

lub
II termin -  godz.  17.00

Hala sportowa w Zespole Szkół w  Tenczynku

Wierzę, że znając historię, szczególnie historię swojego miejsca, domu, rodziny, 
wsi, znajdujemy odpowiedzi na wiele pytań: jacy jesteśmy, jacy są nasi sąsiedzi, 
jak kształtowała się nasza kultura, skąd wzięły się dane obrzędy, zwyczaje, 
obyczaje. Kiedy nie znajdujemy sensu w codziennej bieganinie, warto sięgnąć 
do przeszłości, tam znajdziemy odpowiedź na pytania o naszą tożsamość, 
kulturę, pochodzenie. Wtedy może mniej będziemy tęsknić do wyśnionej 
Ameryki i całego „lepszego i bogatszego” Zachodu.
Tą chęcią poznawania historii, szczególnie historii mówionej, zaraziła mnie 
Marta Kurkowska-Budzan, koleżanka historyczka, adiunkt w Instytucie Historii 
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, która wsparła merytorycznie ten 
nowy projekt fundacji Kobieta w Regionie.
„Mój Tenczynek. Tu zaczyna się nasza historia” to nazwa projektu, który zyskał 
uznanie w oczach komisji oceniającej wnioski, w ramach konkursu „Patrio-
tyzm Jutra”, organizowanego przez Muzeum Historii Polski w Warszawie. 
Projekt został przygotowany przez fundację Kobieta w Regionie, działającą 
w Tenczynku od niespełna trzech lat. Głównym jego celem było zachowanie, 
pielęgnowanie i promowanie dziedzictwa kulturowego wsi Tenczynek oraz 
Gminy Krzeszowice, zachowanie tradycji naszego regionu, lokalnych zwyczajów 
oraz wartości duchowych istotnych dla społeczeństwa i jego rozwoju, szczególnie 
w kontekście tzw. "małych ojczyzn". Bogata historia regionu związana m. in. 
z rodami Potockich i Tęczyńskich, z pierwszymi w Polsce kopalniami węgla 
kamiennego, poprzez bogactwo lokalnej kultury materialnej i duchowej daje 
prawo mieszkańcom do poczucia dumy z osiągnięć przodków. Niestety wiedza 
ta w życiu codziennym jest zapominana.
Dla młodych ludzi pojęcie patriotyzmu staje się coraz bardziej egzotyczne 
i kojarzy się bądź to z nielubianymi, obowiązkowymi akademiami "ku czci", 
bądź zamieszkami towarzyszącymi narodowym obchodom.  Realizując ten 
projekt, chcieliśmy nadać pojemnemu słowu patriotyzm nowe znaczenie, poka-
zać, że pojęcie to nie odnosi się tylko do uroczystości patriotycznych i składania 
kwiatów pod pomnikami bohaterów, ale może się dokonywać poprzez pełne 
zainteresowania i szacunku budowanie małych wspólnot i pielęgnowanie 
ludowej, narodowej tradycji, i wzajemne uczenie się młodszych od starszych, 
tak, by przywrócić naszym rodzicom, babciom i dziadkom należne im miejsce 
w społeczeństwie i uszanować ich mądrość, wiedzę, znajomość historii i tradycji.
Tę wiedzę chłonęliśmy przez cały dzień, 1 maja, w czasie Otwartych Posiadów 
Historycznych, które odbywały się w remizie OSP w Tenczynku. W atmosferze 
zaimprowizowanej kawiarni, przy kawie, herbacie i domowych wypiekach 
słuchaliśmy mieszkańców wsi, którzy opowiadali o życiu codziennym w okresie 
wojennym i powojennym 
Poznawaliśmy profesje naszych rodziców i dziadków, szczególnie górników, 
pracowników browaru, kolejarzy, piekarzy, masarzy czy cieśli. Profesor Jerzy 
Górecki z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie z wielką pasją opowiadał 
o naszych lokalnych zasobach węgla kamiennego, o pierwszych kopalniach 

i – niedocenianym przez współczesnych – Szlaku Dawnego Górnictwa.
W czasie spotkania mogliśmy też ogłosić dobrą dla wszystkich wiadomość: 
browar został kupiony i pozostanie browarem! Będzie się tutaj znowu warzyć 
piwo, a ten niezwykły zabytek nie zostanie zrównany z ziemią i w jego miejscu 
nie stanie kolejny hipermarket.
O planach związanych z dalszym funkcjonowaniem browaru opowiadał jego 
nowy dyrektor – pan Piotr Dusza, także miłośnik historii i znawca browarnictwa.
Duże zainteresowanie wzbudził panel zatytułowany „Wymazane z pamięci – 
o ważnych obiektach tradycyjnej wsi”. Wspominano synagogę, karczmy, młyny, 
ochronkę, starą szkołę, szwalnię, lazaret, pałacyk myśliwski Potockich, gdzie 
mieściła się siedziba gminy, Urząd Stanu Cywilnego, harcówka, przedszkole. 
W tym miejscu dziękuję za obecność wśród nas pani Teresie Czerny z Krze-
szowic, naszej polonistce, wieloletniej nauczycielce szkoły w Tenczynku. Pani 
profesor spotkała wielu swoich uczniów!
Opowiadano o rodach Tęczyńskich, początkach zamku i wsi służebnych – 
Rudna i Tenczynka.
Z zapartym tchem słuchaliśmy wykładu profesora Krzysztofa Zamorskiego, 
który opowiadał o epidemii dżumy w Tenczynku, zapisanej w relacjach 
księdza Krzysztofa Świąteckiego. Pan profesor, historyk i znawca dziejów 
Rudna i Tenczynka służył nam swoją wiedzą jeszcze wiele razy w tym dniu. 
O rodzie Potockich i ich związkach z naszą miejscowością opowiadała, jak 
zwykle z niezwykłą charyzmą i wiedzą, pani Bogna Wernichowska.
Anna Łukasik, mieszkanka Tenczynka od pokoleń, wnuczka jednego z wójtów 
tej wsi, przedstawiła nam najciekawsze miejsca wsi, liczne zabytki i opowiedziała 
mnóstwo historii związanych z lokalnymi kapliczkami.
Stare widoki Tenczynka i okolic mogliśmy natomiast podziwiać dzięki kolekcji 
pocztówek, zgromadzonych i prezentowanych przez pana Andrzeja Nąckiewicza. 
Na koniec wieczoru Monika Dudek przybliżyła zebranym najciekawsze 
ludowe zwyczaje i obyczaje, KGW Tenczynianki zaśpiewało pieśń o Zielonych 
Światkach. Mówiono także o wadze barbórkowego święta i prezentowano 
górnicze stroje.
Późnym wieczorem, harcerze, na czele z panem Janem Będkowskim, w tra-
dycyjnym kręgu i oczywiście z gitarą, śpiewali harcerskie pieśni tak sprzed 
kilkudziesięciu lat, jak i współczesne.
Przez cały dzień panie z Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Krze-
szowicach oraz Filii w Tenczynku prezentowały zgromadzone przez siebie 
wydawnictwa dotyczące Tenczynka i okolic. Gospodynie wyczarowywały 
kwiaty i bukiety z kolorowej bibuły.
1 maja, w dniu Święta Pracy, nie próżnowaliśmy. Przez naszą historyczną 
kawiarnię przewinęło się mnóstwo gości, w tym także ci, którzy spędzili z nami 
cały dzień, od 10.00 rano do 21.00... Chylę czoła szczególnie przed naszą panią 

sołtys i szefową tenczyńskiej OSP – panią Alicją Gaj. Była z nami cały dzień, 
i wspierała nas dzielnie, gdy tylko było trzeba. Dziękuję pani Elżbiecie Kuźnik 
za morze inspiracji i utworzenie na sali mini muzeum rzemiosła i górnictwa! 
Dziękuję Gospodyniom z KGW za domowe ciasta, a pani Marii Dębskiej 
z Rudna dodatkowo za tradycyjne „półpostne” obwarzanki. Zaś Andrzejowi 
Wójcikowi za tradycyjny kociołek.
I jeszcze na koniec tych refleksji, którymi, dzięki życzliwości  Redakcji Gwarka 
Małopolskiego, mogę się z Państwem podzielić, powtórzę: Szanowni Miesz-
kańcy Tenczynka, dziękujemy Wam za to, że dzieliliście się z nami starymi 
fotografiami, pamiątkami, wspomnieniami, za to, że pokazaliście, że przeszłość 
jest ważna, a poznawanie lokalnej historii ma sens.
Na pojawiające się wciąż pytania, czy będzie ciąg dalszy tych spotkań, odpowia-
dam: tak, będzie. Nasza historia toczy się nadal, wciąż rodzą się i przybywają do 
nas nowi mieszkańcy tej największej w Gminie Krzeszowice wsi. Zechciejmy 
wzajemnie się poznawać i dzielić się swoją historią. Będzie nam się po prostu 
lepiej żyło... czego i Państwu i sobie życzę!

 v Monika Dudek  
Fundacja Kobieta w Regionie  

www.kobietawregionie.pl, www.tenczynek.info.pl 
Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski  w Warszawie,  

w ramach programu "Patriotyzm Jutra" 
Patronat medialny: Tygodnik Przełom, Magazyn Krzeszowicki, Gwarek Małopolski

MÓJ TENCZYNEK – KiLKA rEfLEKsJi Po sPoTKANiU
Ilu jest rdzennych mieszkańców Tenczynka, a ilu napływowych? Czy jedni i drudzy powinni się znać i czy ci nowi muszą integrować się ze starymi? Oczywiście, rodzi-
ce i dzieci spotykają się w przedszkolu, na wywiadówkach w szkole, czasem w kościele. Ale czy czują, że są mieszkańcami jednej wsi, o określonej kulturze, historii, 
tożsamości, że chodzą drogami, którymi chodzili Potoccy, a wcześniej Tęczyńscy? Czy idąc obok karczmy, młyna, powojennej porodówki, starej cegielni, nieistniejącej 
synagogi wracają myślami do przeszłości, zadają sobie pytania o swoje korzenie? Zresztą, czy dzisiaj nasze korzenie mają jeszcze znaczenie, w sytuacji gdy swobodnie 
przenosimy się z miejsca na miejsce, budujemy domy w miejscach, które po prostu nam się podobają, a nie tam, gdzie żyli nasi przodkowie. 

PRYWATNE SZKOŁY ZAOCZNE
Mgra Stefana Kwietniowskiego

prowadzą  ZAPISY od września 2014 r.

z uprawnieniami szkół publicznych
w Krzeszowicach.

do klasy pierwszej, 
drugiej (dla absolwentów szkoły zas.) i trzeciej 

Liceum Ogólnokształcącego 
dla Dorosłych Zaocznego (3 letniego)

Informacje: 12 276 50 91, 604-266-151
email: psz_kwietniowski@poczta.onet.pl

www.szkolazaoczna.com.pl

Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa zaprasza na cykl 4 koncertów, które łączą 
obchody 25-lecia wolnej Polski ze Świętem Małopolski.  Plenerowe koncerty będą otwarte dla 
wszystkich.
Organizatorzy: Centrum Sztuki Mościce oraz Instytut Europa Karpat zaprezentuje muzykę, która 
powstawała w okresie ostatniego 25 lecia, jest znana i ceniona, stanowi muzyczny zapis naszej 
historii. Wspólnie będziemy świętować urodziny Wolności oraz Mieszkańców Małopolski, urodzo-
nych wraz z wolnością w 1989 roku. Będą: prezenty urodzinowe, wspólne śpiewanie, wspomnienia 
i próba odpowiedzi na pytania „Czym był dla Ciebie 1989 r.?”, „Czym jest dla Ciebie wolność?”.

23 maja godz. 12.00
I etap konkursu  

DROGA POLSKI  
DO WOLNOŚCI, część 

pisemna - test
sala konferencyjna MOKSiR

Wystawa fotograficzna 
OJCZYZNO MOJA
prace Stanisława  

Markowskiego obrazujące 
lata 80-te ubiegłego wieku

hol przed salą konferencyjną 
MOKSiR

Wystawa POZA CENZURĄ 
1976 – 1989

pasaż za MOKSiR

4 czerwca godz. 12.00
25-LECIE WOLNEJ POLSKI 
– SZYJEMY FLAGĘ NARO-
DOWĄ wspólne szycie 100 

metrowej polskiej flagi i opa-
kowanie Pomnika Zwycięstwa

plac Tysiąclecia

Miniplener malarski  
WOLNOŚĆ  

OCZAMI MŁODYCH
plac Tysiąclecia

Godz. 17.00 
WOLNOŚCIOWY  

MARATON FILMOWY  
(„80 milionów”, Jack Strong”, 

„Czarny czwartek. Janek 
Wiśniewski padł”)

Kino SZTUKA

6 czerwca godz. 19.00,  
Plac Tysiąclecia

ŚWIĘTO MAŁOPOLSKI 2014 
– DziękujeMy za Wolność

DROGA POLSKI DO WOL-
NOŚCI  - finał konkursu

WOLNOŚĆ TO MY – koncert 
młodych artystów z Miejskie-
go Ośrodka Kultury, Sportu 
i Rekreacji w Chrzanowie

Wystąpienie Marszałka 
Województwa Małopolskiego 
Marka Sowy oraz wręczenie 

nagród i dyplomów

Niespodzianki dla osób, które 
urodziły się w 1989 roku  

(prosimy o zabranie  
dokumentu tożsamości)

Maciej Nowak z zespołem  
w piosenkach Sztywnego 

Pala Azji

LOMBARD – koncert
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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 nowoczes-

nego rolnictwa. Dzięki dynamicznemu rozwojowi, szybko osiągnęła pozycję jednego 
z największych dystrybutorów sprzętu rolniczego na południu Polski. 

tel. 512 447 343; tel./fax (32) 646 77 5832-300 Olkusz, ul. Przemysłowa 14

Aby pomóc, wystarczy podczas zaku-
pów w IKEA Kraków okazać kartę 
IKEA FAMILY. Za każde zarejestro-
wane w ten sposób zakupy firma prze-
każe 50 groszy na specjalny Fundusz 
Stypendialny. W ramach programu 
„Na Rodzinę Można Liczyć”, który 
realizowany jest od 2012 roku, do tej 
pory udało się zebrać kwotę 577 679 
złotych (293 539 zł w pierwszej edy-
cji oraz 284 140 zł w drugiej edycji). 
Środki te zostały przeznaczone na sty-
pendia dla 289 uczniów w całej Polsce, 
w tym dla 92 młodych mieszkańców 
Małopolski i Podkarpacia.
- Cieszymy się, że duża część 
dotychczas zebranych środków 
trafiła do uczniów z naszego regio-
nu – mówi Magdalena Gorecka–Prze-
polska, odpowiadająca za program 
IKEA FAMILY w IKEA Kraków. 
- Jesteśmy dumni z tych młodych 
i zdolnych ludzi, którzy nie tylko 
osiągają świetne wyniki w nauce, 
ale też angażują się społecznie i eko-
logicznie. Dzięki odpowiedniemu 

wsparciu mogą stać się wzorem do 
naśladowania wewnątrz społecz-
ności, w których żyją, które współ-
tworzą i którym pomagają. Zachę-
camy więc wszystkich klubowiczów 
IKEA FAMILY do każdorazowego 
okazywania swojej karty podczas 
zakupów. Tylko tyle wystarczy, żeby 
pomóc uczniom rozwijać ich talenty 
i zainteresowania – dodaje.
W trzeciej edycji „Na Rodzinę Moż-
na Liczyć” stypendia będą przyzna-
wane przede wszystkim młodzieży 
zaangażowanej społecznie, biorącej 
udział w projektach charytatywnych, 
obywatelskich, proekologicznych czy 
kulturalnych. Warunki uczestnictwa 
w programie dla szkół oraz procedu-
ra ubiegania się o stypendia zostały 
opisane na stronie www.IKEA.pl/
stypendia. W ramach akcji szkoły 
będą mogły nadsyłać swoje zgłosze-
nia do 8 czerwca 2014 roku. Te, które 
zostaną zakwalifikowane, wybiorą 
spośród swoich uczniów przyszłych 
stypendystów.

- Celem programu „Na Rodzinę 
Można Liczyć” jest nie tylko wyrów-
nywanie szans edukacyjnych dzieci 
w Polsce poprzez realne wsparcie 
finansowe, ale też zwiększanie świa-
domości i zainteresowania Pola-
ków ważnym tematem społecznym, 
jakim jest rozwój kapitału intelek-
tualnego nastolatków. Rola szkół 
w tym procesie jest nieoceniona, 
dlatego zachęcamy je do wspierania 
uczniów w odkrywaniu oraz rozwi-
janiu ich umiejętności i talentów, 
w realizacji ciekawych pomysłów i 
inicjatyw prospołecznych, a także 
do umacniania w nich pozytywnych 
wartości – powiedziała Kinga Naj-
kowska, koordynator programu „Na 
Rodzinę Można Liczyć” w Fundacji 
Świętego Mikołaja.

Więcej o programie  
„Na Rodzinę Można Liczyć”: 

www.ikea.pl/stypendia
Więcej o Fundacji  
Świętego Mikołaja: 
www.mikolaj.org.pl

iii EDYCJA ProGrAMU „NA roDZiNę 
MoŻNA LiCZYć” W iKEA KrAKÓW

Ruszyła III edycja programu stypendialnego „Na Rodzinę Można Liczyć”, 
prowadzonego przez IKEA oraz Fundację Świętego Mikołaja. Jego celem jest 
wsparcie finansowe uczniów, którzy nie tylko osiągają dobre wyniki w nauce 
i chcą rozwijać swoje zainteresowania, ale również angażują się społecznie. 

Bogna Wernichowska : opowieści polskich dworów
Do dziś na terenach Polski pozostało ich około 500. Pozostałe zniszczały 
na skutek przemian ustrojowych, niewłaściwego użytkowania, zaniedbań, 
wymuszonych nieobecności właścicieli. Te ostatnie odnaleźć można jedynie 
w historii, rodzinnych opowieściach i legendach.  Niektórym nowi posiadacze 
przywrócili dawną postać i piękno. Są odwiedzane przez ludzi, którzy – ze-
tknąwszy się z takim miejscem po raz pierwszy – zapragną zobaczyć inne, 
podobne, i zaczynają interesować się historią polskich dworów.

Grażyna Jagielska :  
Anioły jedzą trzy razy dziennie: 147 dni w psychiatryku

Grażynę Jagielską przez lata paraliżował strach. Żyła problema-
mi męża – korespondenta wojennego. Dla jego pasji poświęciła 
swoje życie. W końcu jednak musiała zawalczyć o siebie. Przeżyła 
własny "lot nad kukułczym gniazdem". Spędziła pół roku w szpitalu 
psychiatrycznym.

Zygmunt Miłoszewski : Bezcenny
Co łączy zaginione arcydzieło Rafaela z największą tajemnicą 
XX wieku? Urzędniczka, cyniczny marszand, emerytowany oficer 
służb specjalnych i legendarna złodziejka, specjalnie w tym celu 
wyciągnięta z więzienia, wpadają na trop tajemnicy, która najnowszą 
historię świata wywróci do góry nogami. Są ludzie, którzy zrobią 
wszystko, aby nie ujrzała ona światła dziennego.

Marek Kamiński : Marek – chłopiec, który miał marzenia
Jakim dzieckiem był Marek Kamiński? Co popchnęło go ku kolejnym 
wyprawom i spowodowało, że wciąż sprawdza granice ludzkiej 
wytrzymałości? Wielki Podróżnik z werwą i humorem opowiada o 
swoim codziennym życiu w domu i w szkole oraz o przygodach, 
które ukształtowały jego ciekawość świata.

Anna onichimowska : Najwyższa góra świata
Ta książka jest dla tych, małych i trochę większych, którym czasem 
jest smutno, i którym nie zawsze układa się tak, jak by chcieli. Bo 
nigdy nie jest tak, żeby zawsze, w każdej chwili, wszystko układało 
się dokładnie tak jak trzeba. A jeśli nawet są tacy szczęśliwcy, to na 
pewno znają innych, którzy miewają kłopoty. Bo bez kłopotów obyć 
się nie można. Ale trzeba się nauczyć z nimi żyć. I przezwyciężać 
– zarówno wielkie jak i malutkie.

Grzegorz Kasdepke :  
ostrożnie! : wszystko, co powinno wiedzieć dziecko, 

żeby mogło bezpiecznie bawić się w domu
Podobno dzieci najczęściej ulegają wypadkom we własnych domach. 
Czy można temu zaradzić? W dużej mierze tak. Trzeba uczulić je na 
pewne zagrożenia. Ostre przedmioty, gorące płyny, trujące substancje 
– to wszystko może być niebezpieczne. Ale uwaga, uczulić nie znaczy 
nastraszyć! Rozmawiajmy z dziećmi, żartujmy, śmiejmy się  - i czytajmy 
tę książkę. To naprawdę wystarczy.
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KĄCiK KULiNArNY Kuchnia na Wzgórzu

Bułeczki możemy przygotować sami lub użyć 
kupnych. Do tego potrzebujemy: 
•	 1	łyżkę	octu	winnego	
•	 wodę	do	zagotowania	
•	 2	jajka	
•	 kilka	szparagów	zielonych	(jeśli	nie	mamy,	
mogą	być	np.	pomidorki	koktajlowe)

W garnuszku w miarę głębokim gotujemy 
wodę z octem winnym, jajka pojedynczo 
wbijamy do filiżanki i z niej delikatnie prze-
lewamy je do garnka z gotującą się wodą. 
Gotujemy jajka przez minimum 3 minuty, 
maksymalnie 5 minut.	
Sos holenderski 
•	 2	żółka
•	 1	łyżka	octu	winnego
•	 250	gr	masła
•	 sól,	pieprz	do	smaku	
•	 1	łyżeczka	soku	z cytryny	

Masło rozpuszczamy w małym garnku. Do 
jednego garnka nalewamy wodę, na garnku 
wstawiamy miskę metalową i przelewamy do 
niej żółtka i dodajemy ocet i mieszamy cały 
czas, gdy żółtka zaczną gęstnieć powolutku 
wlewamy roztopione, lekko schłodzone masło 
i sok z cytryny i cały czas mieszamy, wkrę-
cając je w żółtka. Doprawić solą i pieprzem.

Na połówce bułki lub obok, kładziemy 
wyciągnięte delikatnie łyżką z wody jajko, 
do tego dodajemy pieczone szparagi (lub 
pokrojone w plasterki pomidory) i polewamy 
sosem.  Jajko po przekrojeniu go, powinno 
wypłynąć, do tego sos. Proszę uwierzcie mi, 
smak tego śniadania to poezja!

Przepis na pieczone szparagi u mnie na blogu 
www.kuchnianawzgorzu.pl/szparagi.

Smacznego !!!!.

Witam Państwa i zapraszam na bardzo proste w przygotowaniu śniadanie. Może 
być to śniadanie dla Mamy z okazji Dnia Matki (już niedługo:)), śniadanie dla 
ukochanej osoby, czy śniadanie dla siebie..mniam, jest pyszne i mega proste.

PYsZNE ŚNiADANiE

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

Zapraszamy do Solarium na Woli Filipowskiej
budynek sklepu Termo-Gaz, 

1 piętro w salonie fryzjersko-kosmetycznym

Zapraszamy 
na wiosenne opalanie! 

Zrelaksuj się u nas. 

Zapewniamy miłą 
atmosferę oraz 
nowe brązujące lampy...

1 minuta = 1 złoty
Kontakt: 513 288 895

Zakład Usług Technicznych RM-INSTAL
ul. Przemysłowa 1, 32-300 Olkusz (budynek HERMES)

tel. 667 944 418, 792 447 442 • www.rm-instal.pl 

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

Nowoczesne rozwiązania protetyczne
Leczenie kanałowe

Bezbolesne usuwanie zębów
Stomatologia dziecięca

Materiały najwyższej jakości
RVG/RTG

www.stomatolog-krzeszowice.pl

ul. Daszyńskiego 4,
Krzeszowice (koło rynku)

tel. 519 440 519

Mercedes W110 - „Twoje auto do Ślubu”

KompraBIURO RACHUNKOWE

ul. K. K. Wielkiego 29, 32-300 Olkusz , tel. 32 754 56 70

Zakres działalności:
• Podatkowa księga
   przychodów i rozchodów
• Ryczałt 
• Rejestry VAT
• ZUS
• Sprawy pracownicze 
• Szkolenia BHP przez firmę
   z uprawnieniami

• Przekształcenia formy
   prawnej przedsiębiorstw
• Zeznania roczne
• Zwrot VAT
   na materiały budowlane

Dojazd do Klienta
wliczony w cenę usług

Świadczymy
nasze usługi

od 21 lat!



7małopolski Informacje, Reklamy

GODZINY PRZYJĘĆ:
Poniedziałek:  9.00 – 14.00, Środa: 10.00 – 18.00
Czwartek:  11.00 – 18.00, Sobota: 9.00 – 13.00

„PerfectSlim” Doradztwo Dietetyczne
Krzeszowice, ul. Legionów Polskich 1, (Pasaż TP – I Piętro), 

tel. 733-030-663 • www.perfect-slim.pl

ZAPRASZAMY DO GABINETU DIETETYCZNEGO

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

PROMOCJA!!! Sprawdź się po świętach. 
28 i 29 maja badanie na analizatorze składu ciała Gratis!!! 

Skontroluj zawartości poszczególnych komponentów swojego ciała 
m.in. tkanki tłuszczowej, masy mięśniowej i zawartości wody.

Zdrowa dieta? Odchudzanie? Leczenie otyłości? Z nami szybciej osiągniesz pożądane efekty!
 KONSULTACJA DIETETYCZNA JEDNORAZOWA 60 zł

Spotkanie z dietetykiem mające charakter porady lub indywidualnego szkolenia. Konsultacja 
ma na celu rozwiać wątpliwości pacjenta - dietetyk odpowiadając na zadawane pytania, 
przekazuje specjalistyczną wiedzę, udziela informacji umożliwiających zmianę nawyków 
żywieniowych, dopasowuje dietę do stwierdzonych schorzeń.

OPIEKA DIETETYKA DŁUGOTRWAŁA  130 zł
Kompleksowa usługa obejmująca opiekę dietetyka podczas okresu trwania terapii, 
składająca się z 3 spotkań z pacjentem (1 wizyta wstępna – diagnostyczna,  a następnie 2 
wizyty kontrolne). Na podstawie informacji zebranych podczas wizyty wstępnej, zostanie 
przygotowany indywidualnie dopasowany plan dietetyczny m.in. z uwzględnieniem produk-
tów zalecanych i nie zalecanych w diecie oraz sposobu ich przyrządzania, a także 
przykładowy jadłospis na 3 dni.  W czasie trwania terapii pacjent jest w ciągłym kontakcie z 
dietetykiem w celu rozwiania wątpliwości i pytań.

Podczas każdej z wizyt dodatkowo przeprowadzamy analizę składu ciała.

SPEŁNIAJ DZIECIĘCE MARZENIA Z ORIFLAME !!!

Kontakt: Małgorzata Poznańska tel. 696-052-702

Biuro Niezależnego Konsultanta w Krzeszowicach 
ul. Legionów Polskich 1 (budynek TP), I piętro

• Poniedziałek 10.00 - 14.00 •
• Wtorek i czwartek 12.00 - 18.00 • Środa i piątek  15.00- 17.00 •

(odbiór kosmetyków zamówionych z odbiorem do BR w OLKUSZ-2)

 Biuro Regionalne Oriflame w Olkuszu ul. Biema 5b
Poniedziałek 15.00 – 18.00 • Środa 12.00- 18.00 (dostawa kosmetyków) 

• Piątek 12.00 – 18.00

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.

Zbliża się DZIEŃ DZIECKA i z tej okazji ORIFLAME 
przygotowało specjalną ofertę dla dzieci. Dla dziewczynek i chłopców: 

żele, wody i mydełka z postaciami z bajek oraz produkty "a Kuku".
Kupując produkty z oferty "a Kuku" sprawiamy radość naszym pociechom               

i SPEŁNIAMY MARZENIA dzieci wychowujących się w rodzinach zastępczych            
i rodzinnych domach dziecka.

Program "a Kuku" jest długofalowym programem, 
szansą na rozwój pasji i zainteresowań tych dzieci.

"Czasami spełnienie prostego marzenia 
może sprawić, że zmieni się całe życie".

W ofercie mamy:
- kredki - kubki - skarbonkę - skakanki - lalki - smycz - podkładkę pod mysz -

- podkoszulki w różnych rozmiarach dla dzieci i dorosłych -
Pamiętaj, możesz pomagać razem z nami i spełniać marzenia dzieci!!!

Ofertę "a Kuku" można obejrzeć i zamówić w naszych biurach.

Komórki macierzyste to według wielu naukowców nie tylko przyszłość medycyny, ale również kosmeto-
logii. Ja osobiście byłam pod wielkim wrażeniem seminarium naukowego Dr n. med. Ewy Kuchowicz - to 
wybitny biolog i toksykolog oraz doradca firmy KLAPP, która jest naszą wiodącą marką. Na seminarium 
uświadomiłam sobie jaka siła drzemie w zabiegach wykorzystujących te cenne ekstrakty i że oczywiście 
to musi znaleźć się w ofercie naszego SPA – naturalna broń przeciwko niedoskonałościom skóry, skutkom 
starzenia się a co więcej świetnie pasuje do naszej filozofii.

KoMÓrKi MACiErZYsTE 
PRZYSZŁoŚĆ KoSMEToLoGII I FENoMEN NATURY

Cieszę się, że w mediach 
już widać rozpoczynającą 
się kampanię odwrotu od 
zabiegów inwazyjnych, 
których efektem jest zanik 
mimiki twarzy. Trend 
ten pojawia się również 
w świecie gwiazd, przy-
kładem może być ostat-
nia wypowiedź Nicole 
Kidman, która krytycznie 
wypowiada się na temat 
botoksu oraz jego skut-
kach. Wcześniej w podob-

nym duchu wypowiadały się np. Victoria Beckham, 
Jenifer Lopez, które zrezygnowały z inwazyjnych 
zabiegów na rzecz zabiegów z wykorzystaniem 
komórek macierzystych.  
Komórki macierzyste, zwane komórkami pnia 
występują we wszystkich organizmach roślinnych 
i zwierzęcych. To inteligentne komórki, które „mogą 
więcej” niż inne. W nich drzemie nasza naturalna 
zdolność do regeneracji, która niestety z wiekiem 
staje się coraz mniejsza. Skóra osoby 80-letniej 
posiada mniej niż 50% komórek macierzystych 
w porównaniu ze skórą młodą. Dlatego tak ważna 
jest ochrona tego potencjału odnowy. Dzięki wpro-
wadzaniu ekstraktu z komórek macierzystych roślin-
nych zabezpieczamy własne komórki macierzyste 
a po 40 roku życia pobudzamy je do działania, aby 
spowolnić proces starzenia się skóry.
Przeprowadzono szereg badań potwierdzających 
działanie przeciwstarzeniowe, zabezpieczające włas-
ne komórki macierzyste a nawet przeciwnowotworo-

we ekstraktów z roślinnych komórek macierzystych.
Ekstrakty te wykazują następujące działania:
• Chronią komórki macierzyste człowieka przed 

uszkodzeniem
• Zabezpieczają potencjał młodości i zdolności 

naprawcze skóry 
• Przeciwdziałają powstawaniu plam pigmentacyj-

nych spowodowanych nadmierną ekspozycją na 
UV, działając ochronnie na melanocyty, najbar-
dziej wrażliwe komórki skóry

Nasz zabieg wykorzystujący ekstrakty roślinne 
to Stri-Pexan Phyto Stem Cell Technology. 
Jest to zabieg przeznaczony dla skóry młodej oraz 
dojrzałej ze skłonnością do powstawania zmar-
szczek, wykorzystane są tutaj ekstrakty z jabłoni 
szwajcarskiej - to specjalna odmiana odporna na 
choroby i warunki atmosferyczne, doskonale zabez-
piecza swoje owoce przed wysychaniem. Ekstrakt 
ten wykazuje podobne działanie ochronne w sto-
sunku do komórek skóry. Badania dowiodły, iż ma 
on zdolność stymulacji namnażania się ludzkich 
komórek macierzystych oraz chroni je przed uszko-
dzeniem promieniowaniem UV. 
Efekty zabiegu:
• nawilżenie skóry
• poprawa napięcia
• odżywienie skóry
• poprawa kolorytu
W ofercie dostępne są również kremy z komór-
kami macierzystymi jabłoni do skóry do 40 roku 
życia - chroniące własne komórki macierzyste oraz 
z czarnych winogron zalecane po 40 roku życia 
o właściwościach silnie regenerujących – wypeł-
niających nawet głębokie zmarszczki.

Terapia oparta na żywych komórkach macie-
rzystych zwierzęcych to krok milowy w pro-
gramach anti-aging. Jedyny zabieg z zamrożo-
nymi komórkami owcy EISZELLE dostępny 
w naszym SPA.
Komórki macierzyste zwierzęce, które znajdą się 
w otoczeniu komórek naskórka i skóry właściwej 
pobudzają je do podziałów i produkcji włókien 
kolagenowych i elastynowych- walcząc z oznaka-
mi starzenia, brakiem napięcia i elastyczności. To 
również doskonałe rozwiązanie w przypadku takich 
problemów skórnych jak łuszczyca, trądzik, egzema, 
reakcje alergiczne.
Kombinacja komórek macierzystych owiec z kola-
genem, wit. C i chlorkiem wapnia to gwarancja 
efektów tj:
• silnych właściwości odmładzających
• nieinwazyjnego liftingu twarzy
• pobudzenie systemów naprawczych skóry
• napięcia konturów twarzy
• spłycenie zmarszczek i bruzd
• nawilżenia
• złagodzenia stanów zapalnych, likwidacja 

krostek, grudek, przebarwień pozapalnych
• przywrócenia stanu równowagi biologicznej 

skóry
• zniwelowania efektu nadmiernego przesusze-

nia naskórka
• spłycenie blizn potrądzikowych
Zapraszamy na zabiegi.  
Szczegóły na www.oknanatury.pl

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

tel. 501 807 311tel. 501 807 311
www.ubezpieczeniakrzeszowice.pl
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W związku z tym należałoby 
zadać pytanie, czy popieranie 
tylko największych ugrupowań 
nie doprowadzi do ogranicze-
nia możliwości naszego wyboru 
i do stworzenia w Polsce syste-
mu dwupartyjnego? Czy taki 
system byłby w interesie oby-
wateli? 
Jak wiadomo społeczeństwo 
naszego państwa jest mocno zróż-
nicowane, dlatego poszczególne 
grupy mieszkańców mają różne 
priorytety, co wcale nie musi 
szkodzić interesowi całego kra-
ju. Inne interesy mają rolnicy, 
inne urzędnicy, a jeszcze inne 
np. przedsiębiorcy czy eme-
ryci. Poszczególne grupy spo-
łeczne mają swoje konkretne 
cele, o które chcą walczyć, czy 
to na szczeblu lokalnym, czy 
też krajowym. Na tym właśnie 
polega demokracja. Obywatel, 
który zorientuje się, że jest ugru-
powanie, które reprezentuje jego 
interesy chętniej pójdzie głoso-
wać, a może nawet sam bezpo-
średnio zaangażuje się w jego 
działania. Ponadto nic nie stoi 
na przeszkodzie, aby mniejsze 
ugrupowania w razie koniecz-

ności tworzyły koalicje pod szer-
szymi sztandarami, nie tracąc 
części swej niezależności. Nie 
da się również ukryć, że  czym 
więcej ugrupowań działa na 
scenie politycznej, tym trudniej 
będzie je kontrolować (czy też 
infiltrować) różnym zewnętrz-
nym grupom interesów.
Jednak, aby społeczeństwo stało 
się bardziej aktywne potrzeb-
na jest odpowiednia edukacja 
i uświadamianie ludzi. Czy 
można liczyć w tej sprawie na 
duże partie bogato opłacane 
z pieniędzy publicznych, które 
dostały się już do Sejmu? To, że 
obecnie coraz więcej osób znie-
chęca się do polityki powinno 
dąć nam do myślenia. Może nad-
szedł już czas, by przestać liczyć 
na innych i samemu się zaan-
gażować? Aby zobrazować, jak 
mało aktywni są obecnie Polacy, 
podam fakt, że podczas okupacji 
hitlerowskiej jedna tylko organi-
zacja NSZ wydawała ponad sto 
lokalnych i ogólnopolskich pism 
konspiracyjnych. Jak wobec tego 
dziś wygląda NASZE zaanga-
żowanie? Pieniądze owszem są 
potrzebne, ale oprócz pieniędzy 

są sprawy, których na pieniądze 
przeliczyć się nie da. Są to czło-
wiek, jego rozum, jego doświad-
czenie, jego wiedza, jego praca 
fizyczna i intelektualna oraz 
jego siła moralna.
Obecnie największym proble-
mem małych partii jest przekro-
czenie 5% progu wyborczego. 
Przy tak wysokim progu może 
się zdarzyć, że na któreś ugru-
powanie zagłosuje milion wybor-
ców, a ono nawet nie wejdzie do 
parlamentu. W związku z tym 
należałoby się zastanowić czy 
nie warto byłoby obniżyć tego 
progu z 5% np:. do 1%. 
Podczas wyborów do Sejmu 
w 1919r kiedy frekwencja wyno-
siła średnio 60-90%, startowało 
kilkadziesiąt ugrupowań, w tym 
aż 17 weszło do parlamentu. 
Dla porównania w ostatnich 
wyborach w roku 2011 do Sej-
mu weszło tylko 6 ugrupowań 
(w tym mniejszość niemiecka), 
a frekwencja wyniosła jedynie 
niespełna 49%. Ciekawe jaka 
byłaby frekwencja wyborcza 
gdybyśmy mieli do wyboru 
jedynie dwie partie? 

 v Monika Rusinek

FELIETON

DLACZEGo PoLACY 
NiE ChCĄ GłosoWAć?

W ostatnich latach niektóre media lansują tezę, że 
warto głosować jedynie na duże partie, nawet jeśli 
nie jesteśmy do nich całkiem przekonani. Zniechę-
ca się natomiast do głosowania na mniejsze ugru-
powania mówiąc, że będzie to „stracony głos”… 
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Krzeszowice, ul. Legionów Polskich 1
tel. 796-351-499
email: biuro@gwarek-nieruchomosci.pl
www.gwarek-nieruchomosci.pl

POSZUKUJEMY DOMÓW, MIESZKAŃ, LOKALI UŻYTKOWYCH ORAZ DZIAŁEK DO SPRZEDAŻY I WYNAJMU. ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY. 

Wymóg 5-cio procentowego wkładu własnego, wydłużenie okresu spłaty na potrzeby liczenia zdolności kredytowej, program „Mieszkanie dla Młodych”, 
koniec spadku cen na rynku nieruchomości, to główne czynniki, które kształtowały rynek kredytów hipotecznych i nieruchomości w I kwartale 2014 roku.
Pierwszy kwartał 2014 roku upłynął pod znakiem wielu zmian na rynku 
kredytów mieszkaniowych. Niewątpliwie największą rewolucją dla klien-
tów jest obowiązek posiadania wkładu własnego. Od 1 stycznia wszystkie 
banki musiały wdrożyć najnowszą Rekomendację S wydaną przez Komisję 
Nadzoru Finansowego. Nowa Rekomendacja ograniczyła wysokość nowo 
udzielanych kredytów do 95 procent wartości nieruchomości. Oznacza to 
konieczność wniesienia 5 procent wkładu własnego przez kredytobiorcę. 
Tym samym zakończyła się możliwość uzyskania kredytu bez posiadania 
jakichkolwiek środków własnych. Decyzja o zakupie nieruchomości 
musi być poprzedzona często wielomiesięcznym oszczędzaniem, co 
jednocześnie jest swego rodzaju testem dla kredytobiorcy z odpo-
wiedniego gospodarowanie budżetem domowym. Jest to szczególnie 
istotne w kontekście przyszłego spłacania rat kredytowych. Warto jednak 
zwrócić uwagę, że chociaż Rekomendacja narzuca wymóg 5 procent 
wkładu własnego, to wiele banków oczekuje wniesienia środków własnych 
na wyższym, bo nawet 20 procentowym poziomie. Aktualnie kredyt z 
minimalnym wkładem własnym możemy uzyskać aż w 10 instytucjach.

Drugą zmianą, jaką przyniosła Rekomendacja S jest wydłużenie okresu 

spłaty na potrzeby liczenia zdolności kredytowej. Dotychczas, nawet w 
sytuacji, gdy kredyt był spłacany 30 czy 35 lat, zdolność kredytowa była 
szacowana dla 25 letniego okresu spłaty. Od stycznia 2014 roku okres 
ten został wydłużony o 5 lat. Przełożyło się to na wzrost dostępnych kwot 
kredytów o około 5-7 procent.

Michał Krajkowski, Dom Kredytowy Notus: Początek 2014 roku upłynął 
także pod znakiem utrzymującego się niskiego oprocentowania kredytów 
mieszkaniowych. Rada Polityki Pieniężnej utrzymuje stopy procentowe 
na historycznie niskim poziomie i nawet mimo niewielkiego wzrostu marż 
ze strony banków, raty kredytów pozostają także na najniższe w historii. 
Średnie oprocentowanie dla kredytu w wysokości 250 tysięcy złotych, 
przy założeniu posiadania 20 procent wkładu własnego od stycznia 2013 
roku do stycznia 2014 roku spadło z poziomu 5,74 do 4,43 procent. Było 
to jednak spowodowane niższymi stopami procentowymi, gdyż w tym 
czasie marże wzrosły o 0,11 p.p. i wynosiły 1,72 p.p. Natomiast w ciągu 
3 miesięcy tego roku średnia marża wzrosła do średniego poziomu 1,79 
p.p. W najbliższych miesiącach możemy raczej oczekiwać utrzymania 
tego poziomu, co w połączeniu z utrzymującymi się niezmienionym 

poziomie stopach NBP spowoduje stabilizację w obszarze oprocentowania 
kredytów. W pierwszych miesiącach 2014 roku widać było wyraźny 
ruch w hipotekach. Klienci ruszyli po mieszkania, zachęceni programem 
„Mieszkanie dla Młodych”. Niewątpliwie rządowy program wsparcia rodzin, 
chociaż dostępny dla wąskiej grupy kredytobiorców, przyciągał klientów 
do deweloperów, agencji nieruchomości i banków.

Konrad Pluciński, MarketMoney.pl: Program MdM budzi ciągle kontro-
wersje i często uważany jest za niesprawiedliwy – dopłaty dostępne są 
jedynie przy zakupie na rynku pierwotnym i stawia on na uprzywilejo-
wanej pozycji osoby wielodzietne. Mimo tego, po pierwszym kwartale 
wiadomo już, że program cieszy się popularnością, która mogłaby być 
jeszcze większa, gdyby nie limity cenowe. W wielu przypadkach są one 
nierealnie niskie, uniemożliwiając znalezienie nieruchomości, której cena 
nie przekroczy ustalonego progu. Prawie 4,4 tysiące zaakceptowanych 
przez BGK wniosków o dopłaty, to jednak nie jest liczba, która mogłaby 
w znaczący sposób poprawić dynamikę sprzedaży nowych mieszkań.

Michał Krajkowski 
Główny analityk Domu Kredytowego NOTUS S.A.

ZMIANY, ZMIANY I JESZCZE RAZ ZMIANY W HIPOTEKACH
Powyższe ogłoszenia nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a dane w nich zawarte mają charakter wyłącznie informacyjny.

U nas wyłącznie  
atrakcyjne oferty!

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

Przytulny dom 60 m kw. 
plus poddasze do adaptacji 

w Tenczynku, 10 a,  
piękna działka,  

cena 325 tys. PLN
Oferta bez prowizji  
od strony kupującej.

Dom 140 m kw.  
do remontu w Miękini,  

na działce 10 a,  
cena 140 tys. PLN. 

Dom 157 m kw. w stanie 
surowym zamkniętym  

z instalacjami, na działce  
o pow. 8,7 a w Brzoskwini,  

cena 269 tys. PLN.  
Oferta bez prowizji  
od strony kupującej.

Ładny dom 128 m kw.  
w Tenczynku na działce ok. 

7 a, ciche,  
spokojne miejsce,  
cena 494 tys. PLN.  

Oferta bez prowizji  
od strony kupującej.

POSZUKUJEMY
DO WYNAJĘCIA

DOMU 
W KRZESZOWICACH

LUB
W TENCZYNKU

Dom 280 m kw. plus 
piwnice w Krzeszowicach, 

pięknie wykończony,  
na działce 17 a,  

cena 635 tys. PLN.  
Oferta bez prowizji  
od strony kupującej.

Oryginalny dom 150 m kw. 
Czułów/Mników,  

położony na 15 a działce, 
w urokliwym otoczeniu 

przyrody,  
cena 580 tys. PLN.  
Oferta bez prowizji  
od strony kupującej.

• LOKAL W JERZMANOWICACH 
Do wynajęcia lokal 440 m kw. w 
Jerzmanowicach pod: przedszkole, 
punkt przedszkolny, żłobek, ośrodek 
zdrowia, ośrodek rehabilitacyjny, 
ośrodek terapeutyczny i in. Lokal 
jest nowy. Zostanie całkowicie 
wykończony do grudnia 2014 r. W 
budynku przewidziano ogrzewanie 
gazowe. Parking na ok. 15 samo-
chodów; działka 8 a. Odległość od 
głównej drogi Olkusz-Kraków: 300 
m. Cena 8800 PLN / m-c. 

• POMIESZCZENIA BIUROWE   
Do wynajęcia pomieszczenia biuro-
we 100 m kw. x 2, wyższy standard, 
aneks kuchenny, cena za 100 m kw. 
1500 PLN netto. 

• DOM W ZABIERZOWIE   
Do wynajęcia dom 95 m kw. w 
Zabierzowie, posesja ogrodzona, 
ogrzewanie gazowe, cena 1200 
PLN / m-c .

• DOM 7 KM OD KRZESZOWIC 
Do wynajęcia dom 7 km od Krzeszo-
wic, 95 m kw, na 5 a działce, posesja 
ogrodzona. Cena 1100 PLN / m-c.

• DOM W PIEKARACH – 
DLA PRACOWNIKÓW  
Do wynajęcia dla pracow-
ników dom w Piekarach, 
gm. Liszki, o pow. 90 m kw.   
Cena 2 tys. PLN / m-c.

DZIAŁKI:
1. Działka budowlana widokowa 11 a, 

Siedlce, cena 115 tys. PLN.
2. Działka budowlana widokowa 10 a , 

Siedlce, cena 85 tys. PLN.
3. P i ę k n a d z i a ł k a b u d o w l a -

na 4 8 a  w  Krzeszowicach,  
cena 230 tys. PLN.

4. Działka budowlana 8,5 a w Bolecho-
wicach, przy głównej drodze, cena 
179 tys. PLN.

5. Działka budowlana 10 a  w  Bu-
rowie, przy głównej drodze,  
cena 215 tys. PLN.

6. Działka budowlana 10 a w Woli 
Batorskiej, cena 110 tys. PLN.

7. Działka widokowa 7,8 a w Mni-
kowie, z Warunkami Zabudowy,  
cena 87 tys. PLN.

8. Działka 10 a w Mnikowie, cena 59 
tys. PLN.

9. Działka budowlana 7 a w Tenczynku, 
z mediami na działce, w okolicy nowe 
domy, cena 104 tys. PLN.

10. Działka budowlana widokowa 10 
a w Tenczynku, całość ogrodzona, 
cena 136 tys. PLN.

11. Działka budowlana pod lasem 
11,8 a  w  Tenczynku, media przy 
działce, piękna, spokojna okolica,  
cena 123 tys. PLN.

12. Działka budowlana w  Tenczynku 
o  pow. 7 a. Wszystkie media na 
działce. Dojazd drogą asfaltową. Do 
sprzedania jest kilka sąsiadujących 
ze sobą działek, w sumie 40 a. Cena 
za działkę 7 a 87 tys. PLN.

13. Działka budowlana w  Tenczynku 
o  areale 9 a. Wszystkie media 
na działce. Dojazd drogą asfal-
tową, a  następnie utwardzoną.  
Cena 107 tys. PLN.

14. Działka budowlana w  Ten-
czynku o  pow. 11 a. Wszystkie 
media na działce. Dojazd drogą 
utwardzoną, działka jest płaska.  

Cena 137 tys. PLN.
15. Działka budowlana w  Tenczynku 

o areale 40 arów. Wszystkie media 
na działce. Z  jednej strony droga 
asfaltowa z  drugiej utwardzona. 
Istnieje możliwość wydzielenia 
mniejszych działek, jest wstępny 
projekt podziału. Cena 415 tys. PLN.

16. Działka budowlana w Miękini o pow. 
10 a. Prąd na działce obok, woda i ka-
nalizacja w drodze. Jest możliwość 
dokupienia: działki 10 a oraz domu 
do remontu na 11 a działce. Cena za 
działkę 10 a 94 tys. PLN.

17. Działka budowlana 11 a w Miękini, 
cena 104 tys. PLN.

18. Działka budowlana widokowa 
w  górach, 19 a, wszystkie media 
na działce, częściowo ogrodzona, 
droga dojazdowa asfaltowa,  
cena 70 tys. PLN.

19. Działka budowlana widokowa 
w  górach, 4 a, wszystkie media 
w  drodze, częściowo ogrodzona, 
droga dojazdowa asfaltowa,  
cena 14,5 tys. PLN.

20. Działka budowlana w górach, 13 a, 

media w drodze, droga dojazdowa 
utwardzona. Cena 32,5 tys. PLN (ist-
nieje możliwość dokupienia działki 
bliźniaczej).

21. Działka przemysłowa o pow. 1,18 Ha, 
z 5 halami w Krzeszowicach, cena 
2.720 tys. PLN. Oferta bez prowizji 
od strony kupującej.

22. Działka przemysłowa o pow. 1,85 Ha 
w Krakowie z budynkiem magazy-
nowo-usł. o pow. 1710 m kw., cena 
4.265 tys. PLN.

23. Działka przemysłowa o pow. 2,97 Ha 
w Krakowie, teren ogrodzony, WZ na 
istniejącą halę, cena 6.831 tys. PLN.

24. Działka przemysłowa o  pow. 1,2 
Ha w  Krakowie, niezabudowana 
i ogrodzona, użytkowanie wieczyste,  
cena 2.762 tys. PLN.

HALE DO WYNAJĘCIA:
1. Do wynajęcia hala o pow. ponad 460 

m kw. k/Krzeszowic, z CO i piecem 
na miał, cena wynajmu 4,7 tys. PLN 
/ m-c.

2. Do wynajęcia hala 230 m kw. plus 
70 m kw. w Krzeszowicach. Razem 

lub osobno, pomieszczenia socjalne, 
jadalnia, kilka bram wjazdowych, 
cena za 230 m kw.: 2760 PLN netto. 
Hala w Krzeszowicach o przeznacze-
niu produkcyjno - magazynowym 
o pow. 700 m, jest możliwość wy-
dzielenia mniejszych powierzchni,  
cena wynajmu 7 tys. PLN / m-c.

3. Hala w Tenczynku o pow. 160 m kw. 
(jest możliowść wynajęcia dodatko-
wo 265 m kw. czyli łącznie 425 m 
kw), cena wynajmu 3 tys. PLN / m-c.

4. Hala 100 m kw. W  Tenczyn-
ku pod usługi , magaz yn, 
produkcję, wysokość 4 m,  
cena wynajmu 1,5 tys. PLN / m-c.

5. Hala w Rącznej gm. Liszki o pow. 150 
m kw., teren ogrodzony, plac 14 a, 
cena wynajmu 1,2 tys. PLN / m-c.

6. Hala o pow. ponad 460 m kw. k/
Krzeszowic, z CO i piecem na miał, 
cena wynajmu 4,7 tys. PLN / m-c.

Dom do remontu 85 m 
kw. w Jerzmanowicach na 

pięknej, widokowej działce 
5 a, plus duży budynek, 

który może pełnić funkcję 
mieszkalnego,  

cena 164 tys. PLN.

Dom drewniany 110 m kw. w 
stanie surowym,  

położony w Czernej,  
na pięknej, widokowej 

działce 8 a,  
cena 225 tys. PLN.

Kamienica 488 m kw.  
z piwnicą  

w Olkuszu, pod inwestycje,  
cena 880 tys. PLN.  

Oferta bez prowizji  
od strony kupującej.

Dom 118 m kw.  
w stanie surowym, położony w 

Dulowej, na pięknej działce  
14 a koło strumyka,  

super cena: 175 tys. PLN.

Drewniany, stylowy dom  
w górach, ponad 200 m kw., 

położony na widokowej  
działce 19 a (możliwość doku-
pienia dodatkowo sąsiedniej 
działki – 19 a), dojazd drogą 

asfaltową,  cena 438 tys. PLN.  
Oferta bez prowizji  
od strony kupującej.
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WYDARZENIA KULTURALNE, IMPREZY, SPoTKANIA

ChrZANÓW

Kino "Sztuka" w Chrzanowie zaprasza
„TrANsCENDENCJA” PrEMiErA

•	22.05	godz.	17.00,	19.30	•	23.05	godz.	20.30	•	24.05	seans	o	godz.	21.30	•
reż.:	Wally	Pfister;	czas:	120	min.;	gat.:	dramat/akcja/sci-fi;	prod.	USA/Chiny/Wielka	Brytania,	12	lat
Cena	biletu:	Poniedziałek	-	Czwartek:	13,00	zł.	Piątek	-	Niedziela:	norm.	15,00	zł,	ulg.	13,00	zł.

Poniedziałek	-	Niedziela:	12	zł	(bilet	rodzinny	-	min.	5	osób)

"rio 2" 3D [dubbing PL]
•	23.05	seans	o	godz.	16.00	•	24.05	seans	o	godz.	17.00	•	25.05	seanse	o	godz.	18,00,	20.00	•
•	26.05	seans	o	godz.	17.00	•	27.05	seans	o	godz.	9.00	•	28.05	seanse	o	godz.	16.00	•

reż.:	C.	Sanders,	K.	De	Micco;	czas:	101	min.		gat.:	animacja/komedia/przygodowy	prod.	USA/Brazylia,	b/o
Cena	biletu:	Piątek	-	Niedziela:	norm.	20,00	zł,	ulg.	17,00	zł.	Poniedziałek	-	Czwartek:	17,00	zł.

"CAsANoVA Po PrZEJŚCiACh"
•	23.05	seans	o	godz.	18.15	•	24.05	seans	o	godz.	19.15	•	26.05	seans	o	godz.	19.30	•

•	28.05	seanse	o	godz.	19.00	•	29.05	seans	o	godz.	20.00	•	
reż.:	John	Turturro;	czas:	98	min.;		gat.:	komedia	prod.	USA,	12	lat

Cena	biletu:	Poniedziałek	-	Czwartek:	13,00	zł.	Piątek	-	Niedziela:	norm.	15,00	zł,	ulg.	13,00	zł.
Poniedziałek	-	Niedziela:	12	zł	(bilet	rodzinny	-	min.	5	osób)

TrZEBiNiA

Kino "Sokół" w Trzebini zaprasza
premiera: sĄsiEDZi – napisy

•	22.05	-	17:00	•
czas	trwania:	1	godz.,	30	min.;	gatunek:	komedia,	USA

GrAND BUDAPEsT hoTEL – napisy
•	22.05	-	19:30	•

czas	trwania:	1	godz.,	40	min.;	gatunek:	komedia/dramat,	USA/UK/Niemcy
rio 2 – dubbing (3D i 2D)

•	23.05,	28.05	-	16:00	(2D)	•	24.05,	27.05,	29.05	-	16:00	(3D)	•	23.05,	28.05	-	18:15	(3D)	•
•	24.05,	27.05,	29.05	-	18:15(2D)	•	25.05	-	15:00(2D)	i	17:15(3D)	•
czas	trwania:	1	godz.,	45	min.,	gatunek:	anim./kom./fam.,	USA

UŚPiENi – napisy
•	23.05,	24.05,	27.05,	28.05,	29.05	-	20:15	•	25.05	–	19:30	•

czas	trwania:	1	godz.,	45	min.	gatunek:	horror,	USA
premiera CZAroWNiCA – dubbing (3D i 2D)

•	30.05	–		17:00	(3D)	i	19:00	(2D)	•	31.05	–		17:00	(2D)	i	19:00	(3D)		•	1.06		–		17:00	(3D)	i	19:00	(2D)	•
•	3.06		–		17:00	(2D)	i	19:00	(3D)	•	4.06		–		17:00	(3D)	i	19:00	(2D)	•	5.06		–		17:00	(2D)	i	19:00	(3D)

czas	trwania:	1	godz.,	37	min.;	gatunek:	fantasy/fam.,	USA,	sugerowany	wiek	–	od	8	lat

SPEKTAKL "KRÓLEWNA ŚNIEŻKA I SIEDMIU KRASNOLUDKÓW"
Z	okazji	Dnia	Dziecka,	Miejski	Ośrodek	Kultury	Sportu	i	Rekreacji	w	Chrzanowie	zaprasza	30	maja	o	godz.	9.00	i	11.00		
na		niesamowice	piekną		baśń	teatralną,	zrealizowaną	na	podstawie	„Królewny	Śnieżki	i	siedmiu	krasnoludków”	braci	
Grimm.	Scenariusz	i	reżyseria:	Paweł	Drzewiecki.	Bilety	w	cenie	5	zł	do	nabycia	w	Informacji	MOKSiR	(32	6233086	
wew.53).	Ilośc	miejsc	na	każdy	spekatkl	ograniczona	do	386	osób!

XXX BIEG CABANÓW
Klub	Sportowy	„ORŁY”,	Urząd	Miejski	w	Chrzanowie,		Gminna	Komisja	Rozwiązywania	Problemów	Alkoholowych	
w	Chrzanowie,	Miejski	Ośrodek	Kultury	Sportu	i	Rekreacji	w	Chrzanowie	zapraszają		na	XXX	BIEG	CABANÓW,	który	
odbędzie	się	1	czerwca	2014r.		(teren	ośrodka	rekreacyjnego	Basen	Kąty).	Szczegółowy	plan:	www.moksir.chrzanow.pl

SPEKTAKL GRUPy TEATRALNEj APART
Miejski	Ośrodek	Kultury,	Sportu	 i	Rekreacji	w	Chrzanowie	zaprasza	5	czerwca	o	godz.	17.00.	na	spektakl	Grupy	
Teatralnej	APART	w	reżyserii	Pawła	Drzewieckiego.	Przedstawienie	realizowane	jest	z	okazji	Międzynarodowego	
Dnia	Dziecka.	Bilety	w	cenie		5		zł.	do	nabycia	w	Informacji	MOKSiR	(32	6233086	wew.53)

KONCERT ERIPE & QUEBONAfIDE
Fanów	hip-hopu	zapraszamy	14	czerwca	na	kolejny	koncert	w	ramach	"Chrzanić	ciszę".	Tym	razem	w	chrzanowskim	
klubie	Stara	Kotłownia	wystąpią	Eripe	&	Quebonafide.	Nie	zabraknie	też	reprezentantów	lokalnej	sceny.	Start	o	godzinie	
20.00.	Bilety	(Informacja	MOKSiR):	15	zł	-	w	terminie	10.05-24.05	(ilość:	50	sztuk);	20	zł	-	w	terminie	25.05-13.05	
(ilość:	50	sztuk);	25	zł	-	w	dniu	koncertu.

XIX fESTyN  
„MAMA I jA – WSPÓLNA RADOŚć”

TCK	-	Dwór	Zieleniewskich	zaprasza	na	XIX	Festynu	z	okazji	Dnia	Matki	i	Dziecka	„Mama	i	ja	–	wspólna	radość”	25	maja	
2014	roku,	godz.	17.00	Pac	przy	kościele	Św.	Apostołów	Piotra	i	Pawła	w	Trzebini

ZRĘKOWINy
Trzebińskie	Centrum	Kultury	zaprasza	do	Domu	Kultury	Sokół"	w	Trzebini	na	prezentację	zwyczaju	
ludowego	"Zrękowiny"	oraz	warsztaty	taneczno-wokalne	"Tańce	i	przyśpiewki	weselne"	26	maja	
2014	roku	o	godz.	18:30	

"KOZIOłEK MATOłEK  I jEGO PRZyGODy" 
Dzień	Dziecka	w	"Sokole"	Trzebińskie	Centrum	Kultury	zaprasza	na	muzyczną	bajkę		powstałą	
na	motywach	komiksu	Kornela	Makuszyńskiego	pt.	"Koziołek	Matołek		i	jego	przygody"	
Dom	Kultury	Sokół	w	Trzebini	30	maja	2014	roku,	godz.	9.00	i	11.00.	Bilety	w	cenie	10	zł.		
Rezerwacje	tel.	32-61-10-621.

ZABiErZÓWWiELKA WiEŚ

KrZEsZoWiCE

BIEGAj Z NAMI – BIEGNIj Z OjCEM DO OjCOWA
Stowarzyszenie	Przyjaciół	Gimnazjum	w Białym	Kościele	„POZYTYWKA”	
serdecznie	zaprasza	do	udziału	w biegu,	który	odbędzie	się	14	czerwca	2014	
roku.	Dodatkowe	informacje	o wydarzeniu	oraz	zgłoszenia	u p.	Małgorzaty	
Biniek	w Gimnazjum	w Białym	Kościele	(wtorki	i czwartki).	Ilość	miejsc	
ograniczona.	Serdecznie	zapraszamy.

ZAPROSZENIE NA KOLEjNE SPOTKANIE Z PASjAMI
Serdecznie	zapraszamy	na	czwarte	spotkanie	z	cyklu	"Spotkania	z	pasjami".	
Tym	 razem	gościem	spotkania	będzie	pani	Hanna	Gajos,	która	od	 lat	
przekonuje	Polaków	jak	wielki	wpływ	na	samopoczucie	i	samoocenę	ma	
styl	naszego	ubierania	się.	Pani	Hanna	Gajos	doradzi	Paniom	i	Panom,	jak	
dobrze	wyglądać	w	każdym	wieku.	
Spotkanie	jest	jednym	z	elementów	działań	w	ramach	projektu	„Aktywni	i	
potrzebni	–	gmina	Wielka	Wieś	przyjazna	seniorom”.		
Zapraszamy	do	Gminnej	Biblioteki	Publicznej	w	Wielkiej	Wsi	w	czwartek	
22	maja	2014	r.	o	godz.	11.00
„Spotkania	z	pasjami”	wspiera	Cukiernia	Stochalscy	z	Wielkiej	Wsi.

MAjÓWKA HRABINy ZOfII 24 I 25 MAjA 2014 R. 

szczegółowy	program	wydarzenia	na:	www.kulturakrzeszowice.pl
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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.

32-080 ZABIERZÓW
UL.CMENTARNA 22 

(obok cmentarza parafialnego) 

GODZINY OTWARCIA 
8.00-17.00
8.00-12.00

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

tel. 12-257-79-59

tel. 668-047-005
tel. 693-756-023

KONTAKT

www.kamieniarstwokruk.pl
kamkruk@op.pl

A  NAGROBKÓW 
RÓWNIEŻ 

W FIRMIE POGRZEBOWEJ 
W MODLNICZCE 

WYSTAWA

PiEsKi sZUKAJĄ DoMU

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

Fela to około 8 letnia suczka w typie owczarka holenderskiego, o pięknym pręgowanym umasz-
czeniu.  Jest to pies średniej wielkości, o mocnej budowie ciała, bardzo miły i przyjacielski, 
lubiący kontakt z człowiekiem. 
Szukamy dla niej doświadczonego opiekuna, który pokaże jej, że człowieka da się kochać, ale 
też od początku wyznaczy reguły i będzie z nią pracował. 
Sunia w schronisku spędziła niemal całe swoje życie, gdyż przebywa w nim od 7 lat.... Mimo to 
chętnie i szybko się uczy, dobrze współpracuje. Bardzo lubi zabawę piłką, a także długie spacery. 
Zdecydowanie nie jest typem kanapowca:) Sunia dogaduje się z innymi psami, stosunek do kotów 
- nieznany. Fela jest zdrowa, zaszczepiona, zaczipowana i wysterylizowana.
Kontakt w sprawie adopcji: 600 854 133.

Szanowni	Państwo,	miłośnicy	zwierząt.	Dziś	przedstawimy	dwa	pieski,	o	różnym	charakterze	i	wyglądzie,	mających	za	sobą	
różne	historie....	Łączy	je	jedno	-	pilnie	poszukują	dobrego,	pełnego	miłości	domu.	Mamy	nadzieję,	że	także	tym	razem	nasi	
Czytelnicy	nie	pozostaną	obojętni	i	pieski	znajdą	swoje	wymarzone	miejsce	na	ziemi...

Wcześniej nie miał imienia, wcześniej wiedział co to głód, wiedział co to ból, wiedział co to 
poniżenie, wiedział co to strach...Pewnie nawet nie marzył o tym, że może spotkać go coś 
dobrego od człowieka. Żył przy budzie, w szyję wbijał mu się za ciasny łańcuch. Aż pewnego 
dnia ogniwa łańcucha nie wytrzymały. Odzyskał wolność. Na szyi został mu tylko kawałek 
dawnego życia... Biegł przed siebie. Nie znał ulicy, bał się nowych dźwięków, ludzi też, bo 
przecież nigdy nic dobrego dla niego nie zrobili. Znaleźli się tacy, którzy go zauważyli. Został 
złapany i zawieziony tam, gdzie byli inni tacy jak on. Nazywało się to hotelikiem. Zrozumiał, 
że człowiek, to wiele dobroci, to ciepła dłoń głaszcząca i drapiąca za uszkiem, to ciepłe słowa, 
czułe gesty... Teraz już wie, że nie musi się bać. Zaufał.... Baksik niewątpliwie będzie potrzebował 
czasu, aby zaufać nowemu opiekunowi, ale jeśli tylko trafi na odpowiedzialnych i cierpliwych 
ludzi będzie doskonałym towarzyszem życia. Baksik ma dopiero około trzech lat, jest średniej 
wielkości psiakiem, waży 13 kilogramów. 
Niestety Baksik nie umie chodzić na smyczy. Kiedy tylko zakłada się mu szelki i smycz psiaka 
paraliżuje strach. Prawdopodobnie jest to spowodowane tym, że całe swoje dotychczasowe 
życie spędził na uwięzi, na łańcuchu... Baksik czeka na dom już prawie rok. Jest niewidzialny.
Baksik jest zaszczepiony, odrobaczony i wykastrowany. 
Kontakt w sprawie adopcji: 604 430 023, paula_t@vp.pl

NiEWiDZiALNY

fELA

BRAMA BoLEchoWIcKA W KoNKURSIE LASóW  
PAńSTWoWYch I NATIoNAL GEoGRAPhIc PoLSKA
Lasy Państwowe zorganizowały jubileuszowy konkurs ”Odkryj piękno 
polskich lasów”. Celem Konkursu jest promocja jubileuszu 90-lecia Lasów 
Państwowych oraz ukazanie bogactwa i unikalności polskich obszarów 
leśnych. Partnerem konkursu jest National Geographic Polska.
Pośród 36 nominacji z całej Polski, 
znalazła się Brama Bolechowicka, 
położona na terenie Parku Krajobra-
zowego Dolinki Krakowskie około 
18 kilometrów na północny zachód 
od Krakowa.
Brama Bolechowicka to dwie 30 
metrowe wapienne skały nazy-
wane przez wspinaczy Filarem 
Abazego (wschodnia skała) oraz 

Filarem Pokutników (zachodnia 
skała). Jest to jedno z ulubionych 
miejsc dla wspinaczy, a także wej-
ście do mierzącego zaledwie pół-
tora kilometra długości Wąwozu 
Bolechowickiego, uznawanego za 
jedno z najpiękniejszych miejsc na 
Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. 
W tutejszym rezerwacie spotkać 
można m.in. chronione zarośla kse-

rotermiczne i murawy 
naskalne, a także rzad-
ko występującą brzozę 
ojcowską (Betula oyco-
viensis Bess).
Aby oddać swój głos należy wejść 
na stronę www.lasypanstwowe.
national-geographic.pl a następnie 
w zakładce głosowanie zaznaczyć 
wybraną nominację oraz zatwier-

dzić głos. Głosować można raz na 
24 godziny od 28 kwietnia do 15 
czerwca.

 v Piotr Król 
Nadleśnictwo Krzeszowice - Dział 

Gospodarki Leśnej

W ramach ekspozycji prezento-
wane są budowle o niespotykanej 
formie i wielkości, których 
w codziennych, domowych warun-
kach nie udałoby się stworzyć. 
Odwiedzający wystawę mogą 
podziwiać m.in. konstrukcje się-
gające nawet 1,5 metra wysokości 
oraz takie, które składają się aż ze 
100 tys. elementów czy zajmują kil-
kadziesiąt metrów kwadratowych 
powierzchni.
– Cieszymy się, że Największa 
w Polsce Wystawa Budowli z Klo-
cków Lego odbywa się właśnie 

na terenie naszego centrum. To 
pierwsza tego typu ekspozycja 
w Krakowie. Mamy nadzieję, 
że jej zwiedzanie okaże się cie-
kawą i pełną wrażeń przygodą. 
Wystawa idealnie uzupełnia ofer-
tę galerii skierowaną dla dzieci, 
ale nie tylko. Budowle z klocków 
Lego to również frajda dla nie-
jednego dorosłego – mówi Paulina 
Dudzik, Dyrektor Centrum Futura 
Park i Factory Kraków.   
Jedną z wielu atrakcji wystawy jest 
makieta LEGO City o wielkości 
25 m kw. Do tego makiety kolejo-

we z jeżdżącymi pociągami 
z klocków LEGO, ogromne 
lotnisko i stacja kosmiczna. 
Ponadto, część makiet zostało 
wyposażonych w sterowane 
oświetlenie i mechanizmy 
umożliwiające samodzielne 
uruchamianie eksponatów.
Ekspozycja z klocków Lego 
w kompleksie Futura Park 
i Factory Kraków potrwa do 
29 czerwca br. Zainteresowa-
ni mogą oglądać ją w godzi-
nach otwarcia centrum.
Ceny biletów dostępne są na 

stronie internetowej organi-
zatora wystawy pod adresem:  
www.wystawaklockow.pl

NAJWIęKSZA W PoLScE WYSTAWA BUDoWLI Z KLocKóW LEGo W KRAKoWIE
MAKIETA STADIoNU NARoDoWEGo I PAŁAcU KULTURY W FUTURA PARK I FAcToRY KRAKóW
Kilka milionów klocków, a z nich makiety Stadionu Narodowego i Pałacu Kultury, 
na blisko 700 m kw. Od piątku 9 maja, kompleks handlowo-usługowy Futura 
Park i Factory Kraków w Modlniczce gości Największą w Polsce Wystawę Budowli z Klocków LEGO. 
Sięgające nawet 1,5 metra budowle i makiety będzie można podziwiać do 29 czerwca br.

STAROCIE, BIBELOTY,
PORCELANA, KSIĄŻKI
STAROCIE, BIBELOTY,
PORCELANA, KSIĄŻKI

• SPRZEDAŻ • SKUP • 
tel. 662 660 373
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PRODUCENT STYROPIANU

32-065 Krzeszowice, ul. Zagrody 4
tel. 12 282 03 96    www.ban-bozek.pl

Materiały montażowe i wykończeniowe

Promocyjne ceny
na cały nasz asortyment

dociepleniowy

ZAPRASZAMY
DO SKLEPU FIRMOWEGO

DREW-EKO
WYROBY OGRODOWE Z DREWNA
WOLA FILIPOWSKA
ul. Krzeszowicka 67 ✆ 784 416 692
> 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


