6 SIERPNIA 2015
Nr 15/2015 (084)
ISSN 2392-2052
wersja online gazety:

www.gwarek-malopolski.pl
redakcja@gwarek-malopolski.pl
reklama@gwarek-malopolski.pl
tel. 696 595 118
796 351 499

Obszar gmin: Jerzmanowice-Przeginia, Krzeszowice, Liszki, Wielka Wieś, Zabierzów
OFERTA NASZEGO BIURA „GWAREK NIERUCHOMOŚCI” - STRONA 9. ZAPRASZAMY!
STAROCIE, BIBELOTY,
PORCELANA, KSIĄŻKI

• SPRZEDAŻ • SKUP •

tel. 662 660 373

Fundacja Kobieta w Regionie oraz Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rudno
serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców gminy Krzeszowice oraz
całego powiatu krakowskiego i chrzanowskiego do wzięcia udziału w konkursie
na tradycyjny bukiet na Święto Matki Boskiej Zielnej. Uroczysta msza św. oraz
konkurs bukietów będą miały miejsce 15 sierpnia 2015, w kaplicy p.w. św.
Rafała Kalinowskiego w Rudnie (przy drodze na zamek Tęczyn).
Organizatorzy proszę o wcześniejsze zgłoszenia uczestników konkursu
(w kategorii indywidualnej i grupowej) pod adresem mailowym
biuro@kobietawregionie.pl lub pod nr tel. 600 559 490.
W konkursie mogą brać udział także dzieci, do czego serdecznie zachęcamy
i namawiamy najmłodszych do własnoręcznego przygotowanie bukietów.
Rejestracja uczestników od godz. 9.00.
Więcej informacji na stronie: www.kobietawregionie.pl.

Program imprezy na stronie 2

SKUTERY
• Naprawa chińskich skuterów, motorowerów, motocykli i quadów
• Przeglądy i naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne
CZYNNE
• Skutery zastępcze na czas naprawy
PON. – SOB.
• Możliwość transportu skutera do SERWISU
800 – 2200
• Skup skuterów uszkodzonych i powypadkowych
• Sprzedaż części nowych i używanych do chińskich skuterów
• Sprzedaż części używanych do WSK125 i ROMET
• Skutery używane już od 1000 zł
• Możliwość zostawienia starego lub uszkodzonego skutera w rozliczeniu

JERZMANOWICE 128B, Tel. 513 410 697

BADANIE OKULISTYCZNE TYLKO 1 ZŁ. INFO W ZAKŁADZIE.

TRZEBINIA

KRZESZOWICE

UL. DASZYŃSKIEGO 2,
TEL. 792 608 139

UL. RYNEK 4,
TEL. 32 753 37 30

KAMIENIARSTWO

DO SPRZEDANIA

WŁASNA PRODUKCJA BEZ POŚREDNIKÓW

NAGROBKI
GROBOWCE
PIWNICE
Mieszkanie 52,5 m kw. w Zabierzowie

trzypokojowe, położone na trzecim piętrze; do mieszkania przynależy
piwnica. Mieszkanie gustownie umeblowane, kuchnia wyposażona
w pralkę, zmywarkę, lodówkę w zabudowie. Na podłodze panele, w
oknach rolety.

KOMINKI • PARAPETY •
BLATY • SCHODY •

KWIACIARNIA

Działka budowlana o pow. 1,74 Ha
w Baczynie koło Mnikowa

pod zabudowę 13 domów mieszkalnych, w przepięknym miejscu, pod
lasem. Oferta skierowana do dewelopera, ale nie tylko. Miejsce
zaciszne, widokowe, w bliskości lasu.

989 tys. PLN
Kontakt: 796 351 499

KOTŁY
PIECE C.O.

PRODUCENT TRACZ
www.kotlyosiek.pl

Osiek 34, tel. 32 642 73 97

blacha 6 mm,
atest,
gwarancja

KOCIOŁ DWUPALENISKOWY
Z PODAJNIKIEM

1,8 m - 6400 zł

tel. 605 240 728
tel. 605 247 158

PROFESJONALNE WIEŃCE I WIĄZANKI
POGRZEBOWE I OKOLICZNOŚCIOWE

LUKSUSOWY KARAWAN
MERCEDES klasy E

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

Liszki 358

CAŁODOBOWE POGOTOWIE POGRZEBOWE
tel.(12) 280 61 58

DO SPRZEDANIA

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

NA TERENIE
CAŁEGO KRAKOWA
I OKOLIC

BEZGOTÓWKOWE ROZLICZENIA W RAMACH ZUS, KRUS I INNE

Cena: 269 tys. PLN.
Kontakt: 796 351 499

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

KOMPLEKSOWE
USŁUGI
POGRZEBOWE

2,5 m - 6700 zł

CZERNICHÓW 26 • tel. 607 311 514
www.vladex.pl

biuro@vladex.pl
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PRZYRODA DLA NAJMŁODSZYCH

„PRZYGODY DZIKA GERWAZEGO…
CZYLI O CZYM SZUMIĄ LASY W KRAINIE BIAŁEJ PRZEMSZY”
CZ. 1 „POWÓDŹ”

Budził się kolejny letni dzień w dolinie Białej Przemszy. Pstrągi w rzece wesoło poszukiwały
jedzenia, a kwiaty na brzegu rozchylały swe kielichy w kierunku promieni słońca. Spośród
drzew wyłoniły się niespodziewanie cztery sylwetki dzików. Gerwazego oraz trójki jego dzieci:
Marcelego, Rudolfa i Balbiny.

KONKURS NA TRADYCYJNY BUKIET
NA ŚWIĘTO MATKI BOSKIEJ ZIELNEJ

WAKACJE

w BIBLIOTECE

15 sierpnia 2015 roku w Rudnie
(gmina Krzeszowice), w kaplicy św. Rafała
Kalinowskiego, przy drodze na zamek Tęczyn
PROGRAM:
od 9.00 – rejestracja bukietów konkursowych
10.15
– Msza św. i poświęcenie bukietów
11.30
– koncert pieśni Maryjnych
- chór Stowarzyszenia Wokół Rybnej
12.00
– koncert pieśni słowiańskich,
zespół Welme Ghurt
od 12.30 – poczęstunek
ok. 13.30 – rozstrzygnięcie konkursu
i wręczenie nagród
Organizatorzy: fundacja Kobieta w Regionie,
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rudno
Współorganizatorzy: Stowarzyszenie Wokół
Rybnej, Stowarzyszenie Kryspinów,
Stowarzyszenie Ekoturystyki OSTANIEC
w Jerzmanowicach

Gerwazy rozglądał się czujnie na
boki czy aby jego dzieciom nie grozi
żadne niebezpieczeństwo. Natomiast
one beztrosko poszukiwały czegoś do
jedzenia.
- Jestem głodna – rzekła Balbina do
swoich braci.
- Przecież dopiero co jadłaś jagody –
odparł starszy z braci, Marceli.
- Tak, wiem. Ale to było bardzo dawno temu.
- Pięć minut to dla ciebie dawno?
- Nic na to nie poradzę, że szybko
rosnę – wtrąciła Balbina i pobiegła
w kierunku buków z nadzieją, że
znajdzie tam coś pysznego pośród
opadłych liści.
Nagle Gerwazy zatrzymał się, gdyż
do jego uszu dotarł czyjś szloch. Na
początku nie mógł zobaczyć kto tak
płacze, aż w końcu dostrzegł jakiś
ruch w krzewinach.
Cała czwórka pobiegła w kierunku
skąd według nich dobiegał płacz.
Jak się okazało, była to ich sąsiadka
– Helena.
- Dzień dobry Helenko. Czemu płaczesz? – zapytał troskliwie Gerwazy.
- Witaj Gerwazy. To przez Mieczysława. – odparła lisica.
- Co on takiego zrobił? – wtrącił Rudolf, który od razu chciał wszystko
wiedzieć, gdyż z natury był bardzo
ciekawski.

- Wyobraźcie sobie, że znaleźliśmy
z Henrykiem idealne miejsce na norę
nieopodal rzeki. Pomyśleliśmy, że
fajnie byłoby tam zamieszkać. Cisza,
spokój i przede wszystkim daleko od
siedzib ludzkich – tłumaczyła Helena.
- To przecież same powody do radości, a nie do smutku – stwierdził
Gerwazy, który zawsze logicznie
podchodził do wszystkich spraw.
- Tak, masz rację drogi sąsiedzie. Tak
było. Ale niedaleko nas wprowadził
się Bóbr Mieczysław. Wybudował
tamę na rzece powyżej naszego
domu, woda wylała na brzeg i zalała
nam norę. – opowiedziała pokrótce Helena i ponownie pogrążyła się
w płaczu.
- Nic się nie martw moja droga. Nie
zostawimy cię w potrzebie. Pójdziemy
tam i zobaczymy czy nie uda nam się
jakoś zaradzić. – odparł radośnie dzik.
Na jej twarzy pojawił się cień uśmiechu i wszyscy razem udali się w kierunku nory Heleny.
Po niespełna pół godziny dotarli na
miejsce. Henryk – mąż Heleny - siedział zasępiony i wpatrzony w ziemię. Na widok gości nieco się rozchmurzył.
- Witaj Henryku. Jak się masz? – wesoło zapytał dzik.
- Jak widzisz Gerwazy. Zobacz jak to
wszystko wygląda. Pełno wody wszędzie. Jak tutaj mieszkać? – zasępił się

Henryk ponownie.
- Nie martwcie się przyjaciele. Nie
zostawimy was w potrzebie. Razem
na pewno coś wymyślimy.
- My wam też pomożemy – rzekł
Marceli.
- Dziękujemy wam bardzo. Nie wiem
jak się wam odwdzięczymy – stwierdziła Helena.
- Po to są przyjaciele, żeby sobie pomagać – odparł Gerwazy.
Wszyscy zebrali się wkoło i radzili co
należy uczynić by z nory pozbyć się
wody. Dzień chylił się ku zachodowi,
gdy nagle Gerwazy wstał jak rażony
piorunem.
- Wiem co należy zrobić! – rzekł.
- Co takiego? No mów! – odparł Henryk niecierpliwie.
- Musimy nieopodal nory, tam
gdzie jest niżej, wykopać głęboki
rów. Wtedy cała woda z nory zejdzie i będzie w niej już sucho. –
rzekł Gerwazy. Dumny, że wpadł
na tak genialny pomysł.
- Ależ tak! To wspaniały pomysł. –
ucieszyła się Helena.
- Zabierzemy się do roboty z samego
rana. Teraz idziemy spać, żeby rano
mieć siły do pracy. – stwierdził Henryk
Wszyscy ułożyli się do snu, nie mogąc się doczekać poranka.
Ranek następnego dnia okazał się

piękny. Słońce wesoło świeciło na
niebie i ogrzewało swymi promieniami mieszkańców lasu.
- Dzień dobry przyjaciele! Gotowi do
działania? – rzekł dziarsko Gerwazy.
- Zwarci i gotowi – odparł wesoło
Henryk
- No to do roboty moi drodzy. – rzekła Helena i cała szóstka przyjaciół
zabrała się do pracy.
Lisy łapami kopały w ziemi, a dziki
ryły przy okazji znajdując coś do jedzenia. Z godziny na godzinę dół był coraz
głębszy. Pod wieczór był na tyle głęboki,
że cała woda z nory znalazła się w nim.
- Udało się! – ucieszyła się Helena.
- Mówiłem wam, że razem można
wiele zdziałać. – odparł Gerwazy
- Jak mamy wam dziękować za pomoc? – spytał Henryk
- Nie musicie dziękować. Każdy na
naszym miejscu zrobiłby to samo. –
rzekł dzik
- Dziękujemy wam przyjaciele – odparły lisy i udały się naprawiać swój dom.
Tak oto zakończył się dzień naszych
drogich dzików. Słońce zaszło, a Kraina Białej Przemszy z powrotem pogrążyła się w błogim śnie.
ciąg dalszy nastąpi
vv Przemysław Reinfus
Stowarzyszenie „Szansa
Białej Przemszy”

KOSMICI SĄ WŚRÓD NAS…

MGBP Krzeszowice - Pl. Kulczyckiego 1 - tel. 12 282 15 13

5.08.15 - Gwiezdne wojny: Powrót Jedi

6.08.15 - Podróże małe i duże

12.08.15 – Potwory i Spółka
19.08.15 – Tajemnica Zielonego Królestwa

26.08.15 – Minionki rozrabiają

Lato w bibliotece - sierpień:
• 5.08. - „Gwiezdne Wojny - Powrót Jedi”
(VI ostatnia część)
• 6.08. - Czwartkowe podróże małe i duże
• 12.08. - „Potwory i Spółka” - film
• 19.08. - „Tajemnica Zielonego Królestwa” - film
• 26.08. - „Minionki rozrabiają” - film
MGBP Krzeszowice zaprasza
Sierpniowa Abolicja w bibliotece!
Tylko w sierpniu masz okazję oddać
zaległe książki nie płacąc kary!
Zapraszamy do biblioteki Pl. Fr. Kulczyckiego 1, Krzeszowice

W sobotę 25 lipca 2015 r. odbył się na rynku w Wierzchowiu kolejny festyn rodzinny,
przygotowany przez miłośników naszej miejscowości, pod nazwą „Nie z tej ziemi”. To
już po raz trzeci udało się zorganizować spotkanie, które cieszyło się dużym zainteresowaniem mieszkańców oraz przybyłych gości, którzy licznie przybyli na festyn, aby
wspólnie posłuchać i zobaczyć przygotowany program, a następnie bawić na zabawie przy muzyce zespołu DIVERSE.
O godz. 18.30 Wierzchowskie spotkanie
otworzyli Sołtys miejscowości: Jadwiga
Kowalska i Piotr Koczułap z rady sołeckiej, którzy powitali zaproszonych gości,
oraz wszystkich przybyłych mieszkańców
sołectwa i okolic. Swoją obecnością zaszczycił nas m.in. Wójt Gminy Wielka Wieś
pan Tadeusz Wójtowicz, Radna Powiatu
krakowskiego pani Krystyna Janecka, Dyrektorzy jednostek samorządowych oraz
radni i sołtysi Gminy Wielka Wieś. Radny
Wierzchowia Zbigniew Mazela podziękował Grzegorzowi Szopie i Piotrowi Koczułapowi, byłemu sołtysowi i radnemu, za
zaangażowanie i trud włożony w pracę na
rzecz naszej miejscowości.

Po części oficjalnej Wierzchowienie zaprezentowali przygotowany repertuar,
oraz zaprosili na scenę „zabłąkanych kosmitów”. Po końcowym odliczaniu wierzchowscy kosmici wystartowali z programem, składającym się z piosenek oraz
skeczu, w którym kosmici porwali naszego mieszkańca, w celu poznania obyczajów na ziemi. Przygotowana dekoracja
oraz stroje wprowadziły w kosmiczny
nastrój. Kolorytu całemu programowi dodał występ zaproszonego zespołu z Szyc,
który przedstawił skecz o problemach
Polaków podczas odprawy lotniczej oraz
zaprezentował taniec zumby. Urozmaiceniem były również piosenki najmłodszych
przedstawicielek zespołu.

Podczas festynu odbyły się również konkursy dla dzieci, które zostały nagrodzone prezentami ufundowanymi przez
Referat Promocji i Rozwoju Gminy oraz
firmę Gardenia. Podczas występów przybyli goście zostali ugoszczeni kosmiczną
nalewką wraz z koreczkiem niespodzianką. Tradycyjnie stoły zostały zastawione
słodkimi smakołykami, które cieszyły się
powodzeniem. Ostatnim punktem festynu
była zabawa taneczna prowadzona przez
zespół DIVERSE, który doskonale zabawiał wszystkich uczestników naszego
„KOSMICZNEGO” spotkania.
Serdecznie dziękujemy wszystkim za liczne
przybycie na nasz festyn i świetną zabawę,

która nie byłaby możliwa bez zaangażowania mieszkańców oraz wsparcia sponsorów:
Gminy Wielka Wieś, GOKiS Wielka Wieś,
Zakład Kamieniarski KRUK, GONDEK
Sp. z o.o., KRAM Lewiatan, Firma JAG,
Cukiernia Stochalski, GZK Wielka Wieś,
Firma GACEK Zelków, Firma Transportowa Florczyk, Firma GARDENIA, Lewiatan
K.STRYJAK, Sklep Spożywczy z Wierzchowia oraz Catering Przysmak Szefa.
Mamy nadzieję że wspólnie spędzony czas
przy kosmicznej zabawie pozostanie na długo w pamięci i będzie mile wspominany.
vv www.wielka-wies.pl
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PODRÓŻ Z MISJĄ – WYJĄTKOWA WYSTAWA ZDJĘĆ Z KAMBODŻY

Do końca sierpnia w krakowskiej klubokawiarni Czuły Barbarzyńca można zobaczyć wystawę fotografii „Podróż z misją”. Autorami pięknych, poruszających zdjęć
są pracownicy IKEA, którzy w maju tego roku odwiedzili Kambodżę. Wyprawa
pozwoliła im zobaczyć na własne oczy, że ich codzienna praca, w ramach kampanii
społecznych, organizowanych w sklepach IKEA, naprawdę ma sens.
Do końca sierpnia w krakowskiej klubokawiarni Czuły
Barbarzyńca można zobaczyć
wystawę fotografii „Podróż
z misją”. Autorami pięknych,
poruszających zdjęć są pracownicy IKEA, którzy w maju
tego roku odwiedzili Kambodżę. Wyprawa pozwoliła im
zobaczyć na własne oczy, że
ich codzienna praca, w ramach
kampanii społecznych, organizowanych w sklepach IKEA,
naprawdę ma sens.

5 polskich pracowników IKEA,
odwiedziło w maju Kambodżę –
jeden z 46 krajów wspieranych
przez IKEA Foundation.

Agata, Asia, Magda, Grzesiek
i Tomek przez ponad tydzień
obserwowali efekty działań
organizacji – głównie w szkołach, które są bezpośrednimi
beneficjentami pomocy. Edukacja to bowiem najważniejszy
obszar wspierany przez IKEA
Foundation. To, co zobaczyli na
miejscu, niejednokrotnie ich za„Pluszaki dla Edukacji” oraz skakiwało i skłaniało do reflek„Jaśniejsza
Przyszłość
dla sji. Teraz pragną podzielić się
Uchodźców” to dwie akcje swoimi przeżyciami i chwilami
IKEA, w które co roku angażu- uchwyconymi w fotograficzją się klienci i pracownicy skle- nych kadrach.
pów na całym świecie. Także „Wystawa jest próbą opow Polsce cieszą się one dużym wiedzenia pewnej historii.
zainteresowaniem i ogromnym Historii o miejscu, które powsparciem. Środki finansowe – trzebuje wsparcia, by móc
1 euro z każdego zakupionego normalnie
funkcjonować.
pluszaka czy sprzedanej żarówki Wsparcia zwłaszcza w obsza– trafiają do IKEA Foundation, rze edukacji, gdyż to ona jest
a ta następnie przekazuje je or- przepustką do lepszego życia.
ganizacjom partnerskim, takim Kambodża jest jednym z 46
jak UNICEF, UNHCR i Save the krajów objętych pomocą IKEA
Children. Właśnie z tą ostatnią, Foundation, która finansuje tam

działania na rzecz edukacji i poprawy dostępu do niej. To kraj,
w którym 96% dzieci zaczyna
szkołę, jednak mniej niż 50%
ją kończy. Wpływ na to mają
różne czynniki, ale najważniejsze z nich to brak dostępu do
edukacji, w tym niedostateczna liczba szkół i nauczycieli –
szczególnie na terenach oddalonych od większych miast
– a także marginalizacja dzieci
niepełnosprawnych i pochodzących z najbiedniejszych rodzin
oraz przyzwolenie na pracę
dzieci w czasie, kiedy powinny
się uczyć” – powiedziała Agata
Czachórska, P.O. Kierownika
ds. Zrównoważonego Rozwoju
IKEA Retail.

Podróż z misją
To nie tylko hasło wystawy fotografii, ale też tytuł katalogu
ze zdjęciami i dodatkowymi
informacjami na temat różnych
aspektów życia w Kambodży.
Katalog można otrzymać bezpłatnie odwiedzając w wakacje krakowską klubokawiarnię
Czuły Barbarzyńca przy ul.
Brzozowej 15.

IWitness to program dla pracowników IKEA, w ramach którego organizowane są wyjazdy do krajów objętych pomocą finansową IKEA
Foundation. Środki na projekty pomocowe pochodzą z kampanii „Pluszaki dla Edukacji” oraz „Jaśniejsza Przyszłość dla Uchodźców”,
organizowanych przez sklepy IKEA na całym świecie. Dzięki tym wyjazdom pracownicy mogą na własne oczy zobaczyć, w jaki sposób
wykorzystywane są pieniądze, pozyskane dzięki zaangażowaniu zarówno klientów sklepów, jak i ich samych. Podróże organizuje IKEA
Foundation przy współpracy z organizacjami partnerskimi, takimi jak UNHCR, UNICEF czy Save the Children, które są beneficjentami
fundacji. Wyjazdy mają na celu edukowanie, motywowanie i angażowanie pracowników, którzy dzięki nim mogą przekonać się, że ich
czynny udział we wspieraniu kampanii naprawdę ma sens.

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

www.altanydreweko.pl

✆ 784 416 692

WIDOCZNIE
WIĘCEJ

W PROMOCJI!
KUP DOWOLNE
OKNO Z ROLETĄ

I ODBIERZ

RABAT

*

*SZCZEGÓŁY W SALONACH SPRZEDAŻY
WWW.OKNOPLAST.COM.PL

PARTNER HANDLOWY:

KRZESZOWICE UL. KOŚCIUSZKI (OBOK CPN), TEL. 12 282 36 66
EDYTA.PIETRUSZEWSKA@OLMAR.COM.PL,
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Zapraszamy do Solarium na Woli Filipowskiej
budynek sklepu Termo-Gaz, 1 piętro

Zrelaksuj się u nas.
Zapewniamy miłą
atmosferę oraz
nowe brązujące
lampy...

mgr inż. Paweł Wydmański

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

Zapraszamy

poniedziałek - piątek
* Mapy do celów projektowych
w skali 1:500
* Tyczenie budynków
* Inwentaryzacje powykonawcze:
budynków, wody, kanalizacji,
gazu, energii NN

* Dokumentacja do celów prawnych

W dniach od 12 lipca do 18 lipca 2015 roku dzieci oraz młodzież z naszej gminy
spędzały wakacyjny czas w pięknym, malowniczym Dworku na Wichrowym Wzgórzu
w Przybysławicach koło Klimontowa.
Odbył się tam obóz sportowo -rekreacyjny zorganizowany przez
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Białym Kościele. Wychowawcy – trenerzy, przygotowali
dla dzieciaków wiele atrakcji
sportowych oraz turystycznych.

1 minuta = 1 złoty
Kontakt: 513 288 895

GEODETA

NASZE DZIECIAKI NA OBOZIE SPORTOWO - REKREACYJNYM

9.00 - 17.00

www.archi-geo.pl

KOMPRA
BIURO RACHUNKOWE

tel. 32 754 56 70
Ponad 21 lat
doświadczenia

Przeprowadzono wiele rozgrywek, konkursów, gier i zabaw
m. in.: rozgrywki trójek mieszanych w ringo, biegi przełajowe na dystansie 1000 metrów
(w kategoriach wiekowych
chłopców i dziewcząt), singlowy
Zwiedzali „miasto Ojca Ma- turniej tenisa stołowego, zawody
teusza” czyli Sandomierz. dwójek w „piłkarzyki stołowe”,
Wędrowali
podziemnymi „Król strzelców” - ocena celścieżkami, by później w zbro- ności strzałów piłką do bramki,
jowni stać się prawdziwymi karaoke „śpiewać każdy może”,
rycerzami i założyć ciężkie budownictwo piaskowe na brzezbroje. Spacerowali po sando- gu jeziora, codzienna gimnastymierskim rynku, odwiedzili ka poranna, kształtowała zasad
Bazylikę Katedralną, a świetną zdrowego stylu życia, dyskoteki,
receptą na zmęczone nogi, oka- zabawy świetlicowe.
zał się rejs statkiem po Wiśle.
Podczas obozu wyłoniono najlepW trakcie wyjazdu dzieci szego sportowca i sportsmenkę,
uczestniczyły także w pikniku którymi zostali: Wojciech Janik,
rycerskim w Ossolinie, gdzie Patrycja Baran i Julia Szumna.
mogły zobaczyć nie tylko rycerskie walki na miecze, ale także
walki samurajów. Korzystając
z pięknej pogody uczestnicy
wycieczki relaksowali się nad
jeziorem Tarnobrzeskim.

W pozostałe dni spędzali czas na
boiskach, gdzie mieli możliwość
poznać zasady oraz ciekawostki
związane ze sportami takimi jak:
ringo, siatkówka, piłka nożna,
koszykówka, tenis stołowy itd.
Damska część spełniała się przygotowując układy gimnastyczno
- taneczne z pomponami, chłopcy natomiast zmierzyli się w sparingu piłkarskim z drużyną Klimontowianki Klimontów.

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

Dzięki zdrowej rywalizacji
w rożnych dyscyplinach, dzieci uczyły się współdziałania
w grupie i przestrzegania zasad
„fair play”.

Trenerzy w składzie: Wioletta
Handzel, Daria Listwan oraz Tomasz Księżyc zadbali nie tylko
o bezpieczeństwo, ale także o to,
aby żadna minuta nie była nudna.
Wszystkie dzieci zadowolone
i zdrowe wróciły do swoich domów, a wspomnieniom nie było
końca.

vv tekst i foto:
Wioletta Handzel
Kierownik obozu

OTWIERAMY NIEBO - BARWY ŚWIATA
- PODSUMOWANIE PROJEKTU

Stowarzyszenie TYGART prowadzące Punkt przedszkolny „Zaczarowany
Ołówek” w Giebułtowie zakończyło realizację projektu „Otwieramy niebo
- barwy Świata”.
Był to cykl warsztatów artystycznych dla najmłodszych dzieci,
w których wzięli udział wychowankowie czterech przedszkoli
znajdujących się na terenie Gminy Wielka Wieś:

Samorządowego
przedszkola
w Wielkiej Wsi, Samorządowego przedszkola w Modlniczce,
Samorządowego
przedszkola
w Modlnicy oraz Punktu PrzedW trakcie pracy miały okazję
szkolnego Zaczarowany Ołówek”
do ćwiczenia umiejętności pracy
w Giebułtowie.
w grupie i do wesołej, spontaniczPodczas warsztatów dzieci wyko- nej zabawy kolorami przy użynały wielkoformatowe prace pod ciu pędzli, gąbek do malowania
tytułem „Barwy świata” używa- i własnych rączek. Stowarzyszejąc różnych technik plastycznych nie TYGART serdecznie dziękuje
– wycinanek, szablonów, malo- za pomoc dyrekcji i personelowi
wania pastelami i farbami na kar- wszystkich przedszkoli, oraz
tonie i folii. Każda grupa przed- młodym artystom za radosną
szkolna stworzyła piękne obrazy, i pełną entuzjazmu współpracę.
które zostały wystawione na speProjekt „Otwieramy niebo” był
cjalnie wykonanych stelażach
współfinansowany przez gminę
przed każdym przedszkolem.
Wielka Wieś w ramach Rocznego

programu współpracy samorządu
gminy Wielka Wieś z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego.
Celem projektu było wspieranie
rozwoju edukacji kulturalnej na
terenie Gminy Wielka Wieś, propagowanie innowacyjnych metod
wychowania dzieci przez sztukę
i nawiązanie twórczej współpracy
pomiędzy placówkami wychowania przedszkolnego.
vv www.wielka-wies.pl

BŁĘKITNI MODLNICA Z PUCHAREM WÓJTA GMINY WIELKA WIEŚ 2015
W corocznym Pucharze Wójta Gminy Wielka Wieś, dość nieoczekiwanie triumf świętowali
piłkarze A-klasowych Błękitnych Modlnica. Dzięki wygranej 1:0 z klasyfikowaną dwie ligi
wyżej Jutrzenką Giebułtów, to właśnie zespół Błękitnych, a nie IV-ligowa drużyna gospodarze zgarnęła okazały puchar. W tym roku, rywalizacja o puchar odbywała się w formie
turnieju w systemie ligowym. Cztery ekipy walczyły „każdy z każdym”.
Wyniki: Jutrzenka Giebułtów - Sportowiec Modlniczka 5-0, Błękitni Modlnica - Orzeł Bębło
1-0, Jutrzenka Giebułtów – Błękitni Modlnica 0-1, Sportowiec Modlniczka – Orzeł Bębło 2-0,
Jutrzenka Giebułtów – Orzeł Bębło 4-0, Sportowiec Modlniczka – Błękitni Modlnica 0-2
Tabela końcowa: 1. Błękitni Modlnica – 9 pkt; 4-0, 2. Jutrzenka Giebułtów – 6 pkt; 9-1, 3. Sportowiec Modlniczka – 3 pkt; 2-7, 4. Orzeł Bębło – 0 pkt; 0-7 Gratulujemy!
www.wielka-wies.pl
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CZY CHCESZ MIEĆ PIĘKNE RZĘSY?

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

Teraz przy zakupie odżywki do rzęs
Revitalash zabieg przedłużania rzęs
w super atrakcyjnej cenie:
• przedłużanie rzęs metodą 1:1 - 99 zł!!
• przedłużanie rzęsami naturalnymi – 180 zł
lub
• bon na zabiegi kosmetyczne o wartości
50 zł!!
Nie przegap okazji!!

www.gabinetelf.pl

Na pewno zgodzisz się ze mną, że każda z nas marzy o tym, aby mieć piękne rzęsy. Wiadomo bowiem, iż
rzęsy są jedną z najpiękniejszych kobiecych ozdób. Ponadto rzęsy odgrywają kluczową rolę w ochronie oczu.
Zapewniają im zdrowie i zapobiegają przedostawaniu się do wnętrza oka ciał obcych, takich jak kurz i pyłki.
Zabezpieczają przed rzeczami znajdującymi się blisko oka, stymulując odruch mrugania. Jednak z upływem
czasu rzęsy się osłabiają i nie są już tak grube i długie jak dawniej. Podobnie jak w pewnym momencie włosy
na głowie wypadają, tak samo dzieje się z rzęsami. Co więc zrobić, by były zawsze piękne?
Nieważne, czy są grube czy cienkie,
gęste czy delikatne, każda z nas może
mieć piękne, długie i gęste rzęsy.
Żeby nadać oku idealną oprawę,
należy poświęcić uwagę profesjonalnej stylizacji. Aby czarować zniewalającym spojrzeniem, proponuję
profesjonalny zabieg przedłużania
i zagęszczania rzęs.
Najbardziej klasyczną, profesjonalną metodą przedłużania, zagęszczania
i stylizacji rzęs jest aplikacja 1:1. Zabieg wykonywany przez wyszkolonego eksperta jest bezpieczny i polega na doklejaniu sztucznej rzęsy
do naturalnej na całej jej długości od powieki (maksymalnie 1 mm).
Na każdej powiece można dokleić nawet ponad 100 rzęs – zależy od
oczekiwań klientki, liczby i kondycji jej własnych rzęs. Trwałość metody
zależy od naturalnego cyklu życia rzęs. Rezultat utrzymuje się nawet
do trzech miesięcy, a dzięki zabiegom uzupełniania klientka może
cieszyć się stylizacją tak długo jak tylko tego oczekuje. Rzęsy wyglądają
całkowicie naturalnie, nie obciążają własnych rzęs i nie zakłócają ich
normalnego rytmu życia.

Wśród czynników, dla których kobiety decydują się na przedłużenie
rzęs znajdują się:
• efektowne podkręcenie rzęs w każdych warunkach
• długo utrzymujący się naturalny efekt oraz wygoda użytkowania
• elegancki zabieg na który decydują się gwiazdy
• bezpieczna i komfortowa aplikacja rzęs
• niespotykany przy innych zabiegach przedłużania efekt maksymalnie
zagęszczonych rzęs
• cały czas wyglądasz i czujesz się pięknie
• obojętnie czy leżysz na plaży, kąpiesz się w morzu czy basenie, nigdy
nie tracisz pewności siebie
• twoje rzęsy utrzymują efekt permanentnego, naturalnego podkręce-

PORADY PRAWNE

SĄDOWE USTALENIE KONTAKTÓW Z DZIECKIEM – W PRAKTYCE

Zgodnie z przepisem art. 113 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego niezależnie od posiadanej władzy rodzicielskiej rodzic ma prawo jak i obowiązek utrzymywać kontakt z dzieckiem. Gdy dziecko zamieszkuje z jednym
z rodziców, kontakt pomiędzy drugim z nich, a małoletnim, ustalają wspólnie rodzice. Brak porozumienia między nimi znajduje finał na sali sądowej.
Procedurę sądową w zakresie
ustalenia kontaktów z dzieckiem
inicjuje wniosek złożony w trybie
przepisu art. 1131 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Sądem
właściwym jest sąd rejonowy z siedzibą odpowiednią ze względu na
miejsce zamieszkania małoletniego dziecka. Ze złożeniem wniosku
wiąże się konieczność uiszczenia
opłaty w wysokości 40 zł.

W treści pisma należy dokładnie
określić sposób utrzymywania
kontaktów np. wskazując dany
dzień tygodnia, godziny. Należy pamiętać również o okresach
świątecznych, wakacjach, feriach,
dniu dziecka itp. Istotne jest ustalenie miejsca spotkań. Przykładowo jeżeli kontakty będą odbywać się w miejscu zamieszkania,
wówczas rodzic nie będzie mógł
zabrać dziecka poza ten obszar,
np. do ZOO, czy na plac zabaw.
Jeżeli zostanie przewidziana możliwość kontaktów rodzica z dzieckiem, poza jego zamieszkaniem,
to zgodnie z przepisem art. 5821
Kodeksu postępowania cywilnego
sąd jest władny zobowiązać osobę
ustalającą kontakty lub też osobę
pod której pieczą dziecko pozostaje, do pokrycia kosztów podróży
i powrotu dziecka do jego miejsca
zamieszkania. Ważne jest również
dookreślenie czy podczas spotkań
z dzieckiem ma być obecny drugi
rodzic, czy też będą się one odby-

nia, nawet, gdy są wilgotne lub mokre
• rzęsy są odporne na wodę, pot, łzy
czy ciepło, można więc z nimi pływać,
kąpać się, ćwiczyć, opalać się i ewentualnie płakać, chociaż tego nie życzę,
no chyba, że ze szczęścia 

wały pod jego nieobecność. Przy
dowodzeniu tej kwestii np. jeżeli
dziecko ma zaledwie 2 lata i jest
mocno związane z matką wtedy
niewykluczone jest, iż sąd ustali
kontakty ojca przy obecności matki.

Nierzadko bywa tak, że od chwili
wniesienia wniosku do zakończenia postępowania mija długi czas,
a podczas procedowania jeden
z rodziców nie ma możliwości
utrzymywania osobistych relacji
z małoletnim. Rozwiązaniem sytuacji jest zabezpieczenie kontaktów
z dzieckiem w trybie przepisu art.
730 § 1 Kodeksu postępowania
cywilnego. O udzielnie takiego
zabezpieczenia można wnioskować wraz z pismem rozpoczynającym postępowanie, wówczas nie
spotka się to z żadną opłatą. Jeżeli
zaś o zabezpieczenie starać się
będziemy dopiero w trakcie postępowania, powstaje konieczność
uiszczenia opłaty w wysokości 40
zł. Co do zasady rozprawa, na której Sąd rozpozna wniosek o zabezpieczenie, winna być wyznaczona
w terminie jednego miesiąca od
otrzymania pisma. Sąd ustalając
kontakty na czas postępowania,
może zgodnie z przepisem art.
7562 Kodeksu postępowania cywilnego, zagrozić jednemu z rodziców koniecznością zapłaty określonej sumy pieniężnej na rzecz
drugiego z nich, w przypadku

naruszenia ustalonych kontaktów.
Tożsame rozstrzygnięcie może zapaść w postanowieniu kończącym
sprawę, tj. ustalającym kontakty
między rodzicem, a dzieckiem.

Sąd podejmując rozstrzygniecie
opiera się na prezentowanych przez
wnioskodawcę i uczestnika dowodach (np. z dokumentów, świadków). Niemniej jednak istotne
znaczenia ma także dowód z opinii
biegłego sądowego (psychologa),
który na podstawie bezpośredniego badania stron i ich dziecka
ustala w szczególności więzi łączące rodziców z dzieckiem, relacje
pomiędzy rodzicami, możliwości
spotkań z dzieckiem poza jego
miejscem zamieszkania. Sąd orzekającym w sprawie, mając świadomość konfliktu rodziców, posiada
narzędzia prawne by skierować
ich do odpowiednich placówek
zajmujących się terapią rodzinną
lub świadczących rodzinom inną
stosowną pomoc. Raz uregulowane
kontakty, nawet w postanowieniu
sądowym, mogą być zmienione
jeżeli wymaga tego dobro dziecka.
Konieczne jest wówczas ponowne
wdrożenie opisywanej powyżej
procedury.
vv Radca prawny
Agnieszka Kulig-Gęgotek
Kancelaria LEGIBUS CONSULTO
kancelaria@legibus-consulto.pl
ul. T. Kościuszki 45/7, 40-048 Katowice
GSM: +48 794 173 444

Nawet najlepsze kosmetyki kolorowe nie
przyniosą tak olśniewającego rezultatu,
jak profesjonalne przedłużanie rzęs.
W ramach naszej oferty przedłużania
rzęs znajdują się także:
• przedłużanie metodą 1:1 – 180 zł
• przedłużanie objętościowe Russian Style 2D – 8D - 250 zł
• przedłużanie rzęsami naturalnymi (norki) – 300 zł
R zęsy również potrzebują
składników odżywczych, aby
rosnąć i zdrowo wyglądać. Do
pielęgnacji w domu polecam odżywkę, która w naturalny sposób
i niezwykle skutecznie wzmocni
i zabezpieczy przed wypadaniem nasze naturalne rzęsy.
Pamiętaj, że dbałość o rzęsy
nie jest tylko kaprysem urody,
ale także troską o zdrowie.
Każda z nas chciałaby mieć długie, gęste i mocne rzęsy. Rzęsy dodające oczom uroku i tajemniczości.
Niestety, natura często nie staje na wysokości zadania i same musimy
poprawiać ich wygląd. Te dwie metody: profesjonalne przedłużenie
i zagęszczenie, a także prawidłowa pielęgnacja domowa zapewnią
nam wyjątkowo kuszące i piękne spojrzenie.

mgr Angelika Kozera

kosmetolog, szkoleniowiec
instruktor stylizacji rzęs

NOWY ORLEAN NAD WISŁĄ CZY KLASYKA
W ŚREDNIOWIECZNYM OPACTWIE?

Lato w pełni. Tropikalne upały wprawiają nas w leniwy, wakacyjny
nastrój. Te gorące chwile, zdecydowanie najtrudniej znieść w mieście. Co może nam uprzyjemnić te dni? Zimny prysznic, lody na
mieście, schłodzone napoje? Tak, ale nie ma to, jak jazz w plenerze. Na dodatek nie byle jaki jazz a ten tradycyjny, nowoorleański.
Wyobraźmy sobie: gorące popołudnie, siedzimy w kawiarnianym ogródku nad brzegiem
rzeki, sączymy schłodzonego
drinka, a w tle magiczne dźwięki
rozśpiewanego i roztańczonego
Nowego Orleanu. Tą przyjemną
wizję można zrealizować, gdyż
na ulicach, placach i bulwarach
Krakowa zabrzmi muzyka Boba
Jazz Band – jednego z najlepszych Polskich i Europejskich
zespołów jazzowych.

Boba Jazz Band istnieje od
1991r. i został założony przez
wybitnego polskiego pianistę
jazzowego Jana Bobę. Zespół
łączy dwa pokolenia artystów
i wykonuje muzykę jazzową
wzbogaconą o elementy rozrywkowe. Na Festiwalu Jazzu Klasycznego w Sacramento zagrali
przed 300 – tysięczną publicznością. W Dreźnie ich koncertu słuchało pół miliona ludzi.
Wystęowali z legendami muzyki jazzowej – w tym z Glenn
Miller Orchestra. Do tej pory
nagrali 9 albumów CD oraz
zrealizowali oprawę muzyczną
do baśni o Królewnie Śnieżce
dla Polskiego Radia. Operują
stylistyką bluesa i swingu, ale
w ich muzyce można odnaleźć
inspiracje muzyką filmową, czy
przedwojennym kabaretem.

Tradycja kapel jazzowych
mówi, iż taka muzyka najlepiej
brzmi grana na rozgrzanych
słońcem ulicach, wśród gwaru
ludzi. Sami muzycy twierdzą,
że taki bezpośredni kontakt
ze słuchaczem jest dla nich
bezcenny. Boba Jazz Band zabrzmi w Krakowie przez dwa
weekendy. Jest to fantastyczna
okazja do zapoznania się z tym
świetnym zespołem i spędzenie
miłego, letniego popołudnia.
Tym którzy preferują muzykę
bardziej tradycyjną, a od gorących, gwarnych bulwarów wolą
spokój i chłód średniowiecznych murów, alternatywą mogą
być Tynieckie Recitale Organowe. Najbliższy odbędzie się 9
sierpnia o godz. 16.00. Na organach zagra Jan Bator, a na gitarach Michał Lazar i Andrzej
Piotrowski. Zabrzmią utwory
Saint-Saëns'a,
Scarlattiego,
Mozarta czy Lutosławskiego.
Kolejny koncert odbędzie się
16 sierpnia na organach zagra
wtedy Jadwiga Kowalska a na
wiolonczeli Bartosz Koziak.
Repertuar będzie prezentował
muzykę dawną jak i współczesną. Wykonane zostaną utwory
zarówno Bacha jak i Mendelsohna czy Hindemith'a.
Niezależnie czy wybierzemy

rytmy nowoorleańskie czy nastrojowe brzmienie tynieckich
organów muzyczny koktajl jest
najlepszy na gorące, letnie popołudnia. Polecam.
Harmonogram koncertów
Boba Jazz Band w Krakowie:

• 7.08.15 – piątek – Café Zakopianka (nieopodal Teatru
Słowackiego), godz. 17-20.
• 8.08.15 – sobota – pl. Szczepański (od strony wejścia do
Pałacu Sztuki), godz. 17-20.
• 9.08.15 – niedziela – ogródek Księgarni Kurant godz.
16-19.
• 21.08.15 – piątek – plac przy
ul. Nadwiślańskiej (przed restauracją CAWA Cafe&Wine), godz. 17-20.

• 22.08.15 – sobota – obok
kładki o. Bernatka, godz.
17-20.
• 23.08.15 – niedziela – przed
CORT, ul. Powiśle 11, godz.
16-19.

vv Ewa Wołoszyn

ewart.woloszyn@gmail.com
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FELIETON

SZCZĘŚLIWE DZIECIŃSTWO

Każdy z nas był dzieckiem i każdy ma wspomnienia związane ze swoimi młodymi latami. Kiedy patrzę na obecne młode pokolenie, kilkuletnie, czy kilkunastoletnie dzieci
to przyznam, że trochę mi ich żal. Może i mają więcej, może są inteligentniejsi niż
ich rówieśnicy sprzed kilkudziesięciu lat, może mają bardziej wydezynfekowane ręce
i ciągle czyste buzie, ale czy wiedzą co to jest szczęśliwe dzieciństwo?
My, ludzie których dzieciństwo przypadło na lata osiemdziesiąte, dziewięćdziesiąte czy te wcześniejsze
mieliśmy tylko jedną bajkę w telewizji – wieczorynkę o dziewiętnastej na
którą czekaliśmy cały dzień i którą to
nierzadko oglądało się całymi rodzinami – były to bajki, z których szła
jakaś nauka, dziś w kilku bajkowych
kanałach ciężko jest znaleźć coś,
z czego można by cokolwiek wynieść
poza przemocą…

Dziś dzieciaki mają smartfony, tablety, laptopy i za ich pomocą kontaktują się między sobą… My mieliśmy
podwórko, rozmowy, bezpośredni
kontakt z rówieśnikami nie tylko
w szkole ale i poza nią, wtedy nie do
pomyślenia było, aby place przed blokami czy podwórka były puste – one
tętniły życiem, śmiechem, zabawą.
Dziś młodzi chwalą się ile wirtualnych bramek strzelili, my te bramki
strzelaliśmy w realnym życiu, dziś
dzieci żyją coraz to nowymi grami
komputerowymi, my mieliśmy te na
świeżym powietrzu – piłka, klasy,
kapsle, podchody, guma do grania,
skakanka – otyłość to była jakaś abstrakcja. Dziś dzieciaki siedzą przed
ekranami i z fanatyczną fascynacją
wcielają się w kolejne takie czy inne
postacie strzelające najrozmaitszą
amunicją i zabijające wszelkiej maści
stwory i potwory, przy tym objadają
się chipsami i colą. Na szczęście coraz
więcej widzi się rodziców aktywnie
spędzających czas ze swymi dziećmi
i chwała im za to, ale wciąż to nie to
co bieganie po lesie w poszukiwaniu
kolejnej wskazówki w podchodach,
czy wygłupy na trzepaku w swoim
własnym kilkuletnim czy nastoletnim
towarzystwie, bo wiadomo z rodzi-

cami fajnie, ale trzeba iść gdzie oni
prowadzą i robić co oni zaplanują .
Nas rodzice puszczali wolno – byle
tylko nie oddalać się zbytnio od
domu, lub powiedzieć gdzie idziemy.
Dziś dzieci są pod stałym nadzorem,
trudno wyobrazić sobie, żeby maluchy biegały samopas bo przecież zewsząd czyha tyle niebezpieczeństw:
nieodpowiedzialni kierowcy, pedofile, porywacze… Dziś każdy owoc
czy warzywo musi być dokładnie wyszorowane zanim da się je dziecku do
zjedzenia, oczywiście po uprzednim
umyciu w płynie antybakteryjnym
rąk – my jedliśmy jabłka, gruszki,
śliwki prosto z drzewa, marchewkę
wyciągniętą z ziemi i otartą byle jak
o bluzkę, często z piaskiem chrzęszczącym między zębami. Chodziliśmy
często z brudną buzią i brudnymi
rękami i nikt nas za to nie ganił. Bo
byliśmy przecież tylko dziećmi.

Inny też był stosunek do dorosłych.
Nasze pokolenie po prostu wiedziało, że nauczyciel to jest ktoś kto rządzi w klasie, że babci trzeba ustąpić
miejsca w autobusie. Kiedyś osoba
starsza, kobieta w ciąży, czy z małym
dzieckiem – byli praktycznie nietykalni. Niezwykle rzadko zdarzało
się, że ktoś taki padł ofiarą jakiegoś
brutalnego ataku. Dziś wielu młodych
za nic ma osoby od siebie starsze, czy
w szczególnej sytuacji życiowej – nikt
nie może czuć się pewnie na ulicy,
w autobusie czy gdziekolwiek indziej.
Przemoc, brutalność i agresja są tak
wpisane w dzisiejszy świat, że wielu
młodych ludzi nie widzi w tym nic
dziwnego i niestosownego.
Dzisiejszy, narzucony niejako rodzicom model wychowania dzieci nie

daje im właściwie żadnej władzy nad
dzieckiem. Zewsząd powtarza się, że
dziecko ma prawo do własnego zdania, że jest indywidualnością, że nie
wolno wymierzać mu kar, że najważniejsza jest rozmowa, że ma prawo do
prywatności, że jest pępkiem świata.
A gdzie w tym wszystkim miejsce na
jakąś naukę, dyscyplinę, na prawo rodziców do wychowywania bez obaw,
że niewłaściwe słowo pozbawi ich
prawa do własnych dzieci?
Nas wychowywano. Podobnie jak
dziś – mieliśmy rodziców pracujących, rzadko mieli czas na długie
i szczere rozmowy z nami – takie
życie – wychowywaliśmy się w grupach podwórkowych, kiedy byliśmy
niegrzeczni – obrywaliśmy, gdy pyskowaliśmy – też zdarzyło się, że
obrywaliśmy. Wyrośliśmy na normalnych ludzi.

Dzisiaj z dziećmi się rozmawia, dziś
dzieci są wychowywane bezstresowo, dziś dzieci nie mają kar cielesnych, dziś dziecka nie można tknąć
– i mamy: nastolatków napadających
na staruszków, zabijających rodziców,
bijących się w autobusach, traktujących narkotyki, czy sex jak chleb
powszedni. My mieliśmy dzieciństwo
mniej zautomatyzowanie i zelektronizowane, ale za to zdrowe i szczęśliwe.
Nasze dzieci mają tony zabawek i drogiego sprzętu, a mimo to ich młode
lata nawet w połowie nie są tak bogate
w atrakcje jak nasze. Świat się zmienia idzie na przód, szkoda że w tych
najważniejszych kwestiach – szczęśliwych lat młodości i beztroski – nie
może po prostu się zatrzymać…
vv Izabela Szatyn
email: go_izabelaszatyn@op.pl

SPRZEDAŻ CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH

Bio Complex jest autoryzowanym dealerem marek Zetor, Ursus, Kioti, Metalfach, UNIA Group,
Farmer. Oferujemy ciągniki, urządzenia i maszyny rolnicze.
U nas również znajdziecie Państwo ofertę dotyczącą doradztwa w zakresie funduszy i dotacji
z programów Unii Europejskiej. Doradzamy jak trafnie dobrać produkt do indywidualnych potrzeb
klientów.
Firma powstała w 2004 roku. W ciągu swojej działalności wprowadziła na rynek ponad
3000 maszyn i urządzeń, oferując rozwiązania dostosowane do potrzeb nowoczesnego rolnictwa. Dzięki dynamicznemu rozwojowi, szybko osiągnęła pozycję jednego
z największych dystrybutorów sprzętu rolniczego na południu Polski.

32-300 Olkusz, ul. Przemysłowa 14

tel. 512 447 343; tel./fax (32) 646 77 58

KĄCIK KULINARNY

TARTA Z SEREM ROKPOL I BOCZKIEM
Szanowni Państwo, ostatnio zrobiłam taką
tartę i znajomi zjedli ją w mig, więc i Państwu
ją polecam na wieczorne spotkania :)
Tarta z serem rokpol i boczkiem
Ciasto
• 25 dkg mąki
• 12,5 dkg masła
• 1 jajko
• 1/2 łyżeczka soli
• 40 ml zimnej wody
Farsz
• 25 dkg sera rokpol
• 200 ml śmietany 18%
• 2 jajka
• 10 plasterków boczku wędzonego
• 2 kulki rozmrożonego szpinaku
Zaczynamy od ciasta – mąkę, drobno pokrojone masło, 1 jajko oraz sól umieszczamy albo
na stolnicy, albo w misce miksera (ja wybrałam mikser – włączyłam go, a on wyrobił za
mnie całe ciasto), gdy z podanych składników
zacznie się robić coś na kształt kruszonki, dodajemy wodę i jeszcze pozwalamy mikserowi
wszystko ugnieść. Gotowe ciasto przekładamy do foliowego worka i wkładamy do lodówki na 30 minut. Po tym czasie wyciągamy
ciasto, rozwałkowujemy i wykładamy nim
formę na tartę. Ciasto nakłuwamy, przykrywamy papierem do pieczenia i obciążamy np.
suchym grochem. Wkładamy ciasto do rozgrzanego
do 180C piekarnika na 20 minut. Gdy ciasto się piecze, przygotowujemy farsz.

Na upieczony spód wylewamy delikatnie śmietanę,
układamy na niej szpinak, boczek i posypujemy serem, a z góry doprawiamy pieprzem (soli nie trzeba,
bo słony jest ser). Pieczemy około 25 minut w piekarŚmietanę mieszamy w misce z jajkami, dodajemy niku i gotowe.
10 dkg sera i mieszamy. Boczek kroimy na mniejsze
kawałki.
vv Ulla Pałka
Ten i więcej przepisów na stronie: www.kuchnianawzgorzu.pl
oraz na profilu na facebooku: www.facebook.com/kuchnianawzgorzu
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ZAPRASZAMY DO GABINETU DIETETYCZNEGO
JUBILEUSZ 20-LECIA KLUBU
Przygotuj szafę na mniejsze ubrania,
My zajmiemy się resztą:
SPORTOWEGO DRAGON SZCZYGLICE
W dniu 25 lipca 2015r. odbyła się uroczystość jubileuszu 20–lecia Klubu
Sportowego Dragon Szczyglice. W części oficjalnej obchodów udział wzięli
między innymi: Wójt Gminy Zabierzów Elżbieta Burtan, znany wszystkim
mieszkańcom gminy miłośnik kultury i sportu Pan Józef Kruk, Prezesi
zaprzyjaźnionych klubów, zaproszeni sponsorzy, przyjaciele klubu oraz
zawodnicy – uczestnicy jubileuszowego turnieju.
Uroczystości skomplikowały
warunki atmosferyczne. Tuż
po zamontowaniu sprzętu nagłaśniającego,
przywitaniu
gości i krótkiej historii stowarzyszenia
przedstawionej
przez prezesa klubu Daniela
Mrozińskiego rozpętała się
wichura, która spowodowała,
iż konieczne było przeniesienie uroczystości do budynku
Domu Kultury w Szczyglicach.
Następnie wręczono statuetki z podziękowaniami oraz
okolicznościowe puchary dla
wszystkich wspierających ten
amatorski klub. Potem wójt Elżbieta Burtan wręczyła na ręce
prezesa pismo gratulacyjne, pamiątkową statuetkę oraz prezent
w postaci kompletu meczowych
piłek. Dalszą część obchodów
20–lecia wypełnił turniej piłkarski z udziałem gospodarzy
(Dragon Szczyglice) oraz dru- ska, następnie LOT Balice i Tożyn Lot-u Balice, Wisły Rząska pór Aleksandrowice.
i Toporu Aleksandrowice. EmoWyniki turnieju:
cjonujące zmagania trwające
LOT Balice – WISŁA Rząska
prawie trzy godziny wyłoniły
1–4
zwycięzcę którym okazali się…
a jakże - jubilaci, którzy nie poDRAGON Szczyglice
zwolili aby największy puchar
– TOPÓR Aleksandrowice 3-2
wyjechał ze Szczyglic. Kolejne
Mecz o 3 miejsce:
miejsca zajął zespół Wisły Rzą-

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

BLACHARSTWO POJAZDOWE
Łapuszek Robert

LOT Balice
– TOPÓR Aleksandrowice 3-0
Finał:

DRAGON Szczyglice
– WISŁA Rząska 3-1
vv KS Dragon Szczyglice
www.zabierzow.org.pl

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

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

SPRZEDAMY!!!

• Zalas, teren „ZN”; 4.5 ha
120 000 zł
• Zalas, 40 a
35 000 zł
• Zalas, 26 a
20 000 zł
• Zalas, 63 a
100 000 zł
• Zalas, 20 a
15 000 zł
80 000 zł
• Paczółtowice, 1.60 ha
• Paczółtowice, 0.64 ha
32 000 zł
• Paczółtowice, 0.57 ha
28 500 zł
DOMY MIESZKALNE:
• Krzeszowice, os. Czatkowice 110 m2 pow. uż.
380 000 zł
• Krzeszowice, ścisłe centrum
299 000 zł brutto
- 90 m2 P.U., działka 100 m2 F-ra Vat
• Krzeszowice, Centrum, 800 m2
z zabudowaniami 150 m2
260 000 zł
380 000 zł
• Krzeszowice, 260 m2 stan surowy
• Krzeszowice, 115 m² do zamieszkania
310 000 zł
• Wola Filipowska, 257 m² + garaż
460 000 zł
• Tenczynek, 95 m²
300 000 zł
• Tenczynek, pod lasem, blisko centrum 1800 m² działki
z domem jednor. 193 m² P.U.,
420 000 zł
• Paczółtowice, Dom jednor. Stan sur. Zamkn. 120 m²
P.U. na działce 950 m²
250 000 zł
• Zalas, 70 m² + zab. gosp.
180 000 zł
• Rząska, dom jednor. 900 m² działki
185m² P.U. domu
660 000 zł
• Miękinia, dom jednor. 70 m² P.U.
na działce 1165 m²
150 000 zł
• Karniowice k/ Trzebinii, dom jednor. Część. Wyremont.
100 m² z bud. gosp. 766 m² działki
159 000 zł
• Czerna, dom jednor. 180 m²
z garażem na działce 1600 m² NOWY
480 000 zł
KOMERCJA:
• Krzeszowice
Dr. Kraj. 79 Pawilon Handl. - Usł.- Biur. 35 m2
100 000 zł
• Trzebinia przy DK79: Budynek biurowy z pom.
użytkowymi 210 m² na działce 2660 m²
800 000 zł

ZAMIENIMY!!!

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

WYNAJMIEMY!!!

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

ZADZWOŃ I JUŻ DZIŚ UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ!!!

„PerfectSlim” Doradztwo Dietetyczne

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

MIESZKANIA:
• Kraków, ul. Wrocławska 3 pokoje, 59 m²
365 000 zł
• Kraków, ul. Malachitowa 1 pokój, 32 m²
190 400 zł
• Krzeszowice, os. Targowa 2 pokoje, 37 m²
175 000 zł
• Krzeszowice, okolice Nowej Wsi 4 pokoje, 76 m² 360 000 zł
DZIAŁKI BUDOWLANE:
• Krzeszowice, os. Czatkowice
z projektem domu jednor. 2400 m²
199 000 zł
• Krzeszowice, os. Czatkowice z War. Zab. 1200 m² 145 000 zł
• Krzeszowice, os. Zbik 5500 m²
400 000 zł
• Krzeszowice, 900 m2
110 000 zł
300 000 zł
• Krzeszowice, 2000 m2
70 000 zł
• Krzeszowice, 1100 m2
• Krzeszowice, Os. Czatkowice, uzbrojona, 2500 m2 300 000 zł
80 000 zł
• Siedlec, 1200 m2
90 000 zł
• Nowa Góra, uzbrojona, blisko centrum 1400 m2
• Tenczynek, centrum 990 m²
z projektem i uzgodnieniami
125 000 zł
• Tenczynek, centrum 2700 m²
295 000 zł
• Tenczynek, 1650 m2 z mediami
250 000 zł
105 000 zł
• Tenczynek, 800 m2 z mediami
• Tenczynek, blisko centrum, z mediami 2700 m² 265 000 zł
• Wola Filipowska – Pasternik, 1700 m²
110 000 zł
DZIAŁKI BUDOWLANO – ROLNE:
• Krzeszowice, 6.37 ha
1 719 900 zł
• Krzeszowice, 0.2238 ha
35 000 zł
• Krzeszowice, 0.3426 ha
18 000 zł
• Krzeszowice, 0.5464 ha
32 000 zł
• Nowa Góra, 0.1634 ha
80 000 zł
• Tenczynek, 800 m2 z mediami
105 000 zł
• Zalas, 1.36 ha
680 000 zł
DZIAŁKI REKREACYJNE:
• Miękina, 7.0 a
10 000 zł
• Krzeszowice, 6.0 a
25 000 zł
• Mogilany, 1200 m2
60 000 zł
DZIAŁKI ROLNE:
• Brzezinka k/Rudawy z możliwością zabudowy 3000 m2 55 zł/1 m2
• Brzezinka k/Rudawy, rolna, 3 ha
330 000 zł
• Krzeszowice, 0.08 ha
16 000 zł
• Krzeszowice, 0.1288 ha
13 000 zł
• Zalas, 0.75 ha
150 000 zł

• Terapia nadwagi i otyłości
• Terapia niedowagi
• Żywienie w chorobach
• Żywienie dzieci i młodzieży
• Dieta podczas ciąży i karmienia
• Żywienie sportowców

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

Powyższe ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

U NAS WYNEGOCJUJESZ PROWIZJĘ!

• usługi blacharskie
• usługi mechaniczne, m.in.:
- układy wydechowe
- zawieszenia
Zalas 547
- układy kierownicze
(koło piekarni)
- układy hamulcowe
tel. 662-599-809
• konserwacje

@: robson7428@wp.pl

Małgorzata Szczuka

• Morawica 103
• Kraków, ul. Vetulaniego 1A

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

tel. 508 09 91 59

biuro@mnk.biz.pl

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

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

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

506 378 033

(Magazyn Podchybie 16)

tel. 790 792 495

509 680 171

SZYBKI CZAS REALIZACJI !

PPHU SIAT-METAL
TRZYCIĄŻ 109

coli888@op.pl
ogrodzeniakieca@gmail.com

WWW.OGRODZENIAKIECA.PL
MATERIAŁY BUDOWLANE

PORADY PRAWNE

ODRZUCENIE SPADKU

Instytucja odrzucenia spadku umożliwia uniknięcie odpowiedzialności za długi spadkodawcy.
Oświadczenie w przedmiocie odrzucenia spadku może być złożone przed
notariuszem lub sądem rejonowym dla
miejsca zamieszkania lub pobytu składającego oświadczenie.

Jak wynika z art. 1015 § 1 Kodeksu cywilnego, przedmiotowe oświadczenie
może być złożone w ciągu 6 miesięcy
od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania
do spadku. Z powyższego wynika, że
sześciomiesięczny termin liczony jest
dla każdego ze spadkobierców w sposób indywidualny. Dla spadkobiercy
ustawowego będzie to data, w której
dowiedział się o śmierci spadkodawcy,
o ile wiedział o łączącym go ze zmarłym pokrewieństwie uzasadniającym
powołanie do dziedziczenia z ustawy
w pierwszej kolejności, zaś jeśli chodzi
o spadkobiercę ustawowego powołanego w dalszej kolejności, to bieg terminu rozpocznie się od dnia, w którym
dowiedział się, że spadkobierca będący
w kolejności do dziedziczenia przed
nim, utracił tytuł powołania do dziedziczenia, tj. np. został uznany za niegodnego dziedziczenia albo spadek odrzucił.
Co do zasady odrzucenie spadku po
terminie, przewidzianym do złożenia
oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku nie jest możliwe, jednakże
w sytuacji, gdy oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku zostało złożone pod wpływem błędu lub groźby,
spadkobierca może uchylić się od skutków prawnych takiego oświadczenia.
Również spadkobierca, który pod wpływem błędu lub groźby nie złożył żadnego oświadczenia we wskazanym terminie może w powyższy sposób uchylić się
od skutków prawnych niezachowania
terminu, zgodnie z art. 1019 § 2 kodeksu
cywilnego. Powyższy przepis stwarza
więc możliwość odrzucenia spadku

po terminie w sytuacji, gdy niezachowanie tego terminu i w konsekwencji
niezłożenie przez spadkobiercę żadnego oświadczenia spowodowane było
błędem lub groźbą. Do najczęściej spotykanych sytuacji zalicza się pozostawanie spadkobiercy w błędzie co do stanu
spadku, polegającego na braku wiedzy
o długach spadkodawcy, wchodzących
w skład spadku. Zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 5 lipca
2012 roku sygn. akt IV CSK 612/11
niewiedza spadkobiercy o stanie spadku pomimo podjętych odpowiednich,
możliwych działań, może być uznana
za błąd istotny i stanowić podstawę do
uchylenia się od skutków prawnych
niezłożenia oświadczenia o odrzuceniu
spadku w terminie, przy czym na spadkobiercy spoczywa obowiązek wykazania, iż dochował należytej staranności,
zmierzającej do ustalenia stanu majątku
spadkowego.

By móc uchylić się od skutków prawnych niezłożenia w terminie oświadczenia o odrzuceniu spadku spadkobierca
musi złożyć przed sądem oświadczenie
o uchyleniu się od skutków prawnych
niezłożenia oświadczenia o odrzuceniu
spadku w terminie wraz ze wskazaniem
czy przypadający mu spadek przyjmuje
czy też odrzuca. W tym miejscu warto
wskazać, iż oświadczenie o uchyleniu
się od skutków prawnych niezachowania terminu do złożenia oświadczenia
o odrzuceniu spadku dla swojej skuteczności wymaga zatwierdzenia przez
sąd. Prawo do uchylenia się od skutków prawnych niezłożenia w terminie
oświadczenia o odrzuceniu spadku wygasa po upływie terminów przewidzianych w art. 88 § 2 kodeksu cywilnego tj.
w razie błędu z upływem roku od jego
wykrycia, zaś w razie groźby z upływem roku od chwili, kiedy stan obawy

ustał. Jednocześnie należy podkreślić, że złożenie oświadczenia ww.
przedmiocie może nastąpić również po
stwierdzeniu nabycia spadku.

Bardzo często mamy do czynienia
z sytuacją, gdy do spadku powołani są
małoletni. W takim przypadku to ich
rodzice, jako przedstawiciele ustawowi,
zwracają się do sądu rodzinnego i nieletnich o wydanie zgody na odrzucenie
w imieniu małoletniego dziecka spadku
uzasadniając, że taka decyzja będzie
korzystna dla małoletniego. Zazwyczaj
nie ma problemów z wydaniem takiej
zgody przez Sąd, jednakże w przypadku, gdyby rodzicom małoletniego nie
udało się odrzucić spadku w imieniu
dziecka, to zabezpiecza go ustawa, albowiem z mocy prawa zawsze dziedziczy
z dobrodziejstwem inwentarza. Nie odpowiada za długi spadkowe ponad to, co
odziedziczył w aktywach spadku.

Należy wiedzieć, że zgodnie z dokonaną
przez Sejm w dniu 6 lutego 2015 roku
nowelizacją w art. 1015 § 2 kodeksu
cywilnego spadkobierca, który w terminie sześciu miesięcy od dnia, w którym
dowiedział się o tytule swego powołania
do spadku nie złoży oświadczenia o odrzuceniu spadku automatycznie będzie
odpowiadał za długi zmarłego tylko do
wysokości przejętego majątku, a nie tak
jak dotychczas, że jeśli nie złoży w ciągu sześciu miesięcy oświadczenia o odrzuceniu spadku to wraz z majątkiem
przejmuje pełną, nieograniczoną odpowiedzialność za długi spadkowe. Aby
przejąć spadek wprost albo go odrzucić,
trzeba będzie złożyć oświadczenie.

vv Rafał Czeladzki
email: RCzeladzki@gmail.com

Autor publikacji jest prawnikiem i doktorantem prawa.
Co tydzień, z inicjatywy posła Jacka Osucha w jego biurze w Olkuszu, udziela bezpłatnych konsultacji prawnych.

"U GÓRALA"

WSZYSTKO Z DREWNA
Brzezie - ul. Narodowa 27
32 - 080 Zabierzów
tel. +48 12 376 40 72
fax +48 12 376 40 73
GSM: +48 501 719 744, 506 138 029

U NAS NAJTANIEJ!
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roda@roda-sklad.pl
www.roda-sklad.pl
Czynne:
pon - piątek 9.00 - 17.15,
sobota 9.00-13.00.

MOŻLIWOŚĆ DOWOZU
WŁASNYM TRANSPORTEM

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

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
OGROMNY WYBÓR I NISKIE CENY!

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

Informacje, Reklamy

małopolski

Siedziba biura:

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

www.gwarek-nieruchomosci.pl
DO SPRZEDANIA

Działka budowlana 12 a
plus 8 a rolnej w Kwaczale
(gm. Alwernia)

w spokojnej okolicy, między
zabudowaniami. Media: prąd,
woda na działce, gaz w drodze
przy działce.
Nowa cena: 100 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA

DO SPRZEDANIA

DO SPRZEDANIA

Działka 59 a
w Węgrzcach Wielkich

Wyodrębnione, bezczynszowe
mieszkanie w domu wolnostojącym, 55 m kw., w Krzeszowicach:
2 pokoje, łazienka, kuchnia osobne
wejście. Ogrzewanie gazowe. Pokoje częściowo umeblowane, łazienka
i kuchnia wyposażone. Blisko drogi
głównej oraz w bliskości centrum.

Działka budowlana 8 a
w Tenczynku.

ujęta w Planie Zagospodarowania Przestrzennego jako
„produkcja i usługi”. Możliwość
postawienia dużej hali. Szerokość działki ok. 32 m. Dojazd
dla TIR od strony Nowej Huty.

Cena: 590 tys. PLN.

DOMY NA SPRZEDAŻ
1. Dom w Tenczynku. 100 m kw. plus garaż., działka 7a. Cena: 350 tys. PLN.
2. Dom  w Tenczynku  60 m kw., działka 8 a plus ok. 2 a udziału w drodze.
Cena: 285 tys. PLN.
3. Budowa domu w Krzeszowicach, 126 m kw. plus garaż, na działce 8 a.
Cena 185 tys. PLN.
4. Drewniany dom w stanie surowym na widokowej działce 8 a w Czernej, 110 m
kw. Cena: 155 tys. PLN.
5. Dom w Czułowie., 150 m kw.,  działka 15 arów. Cena:  540 tys. PLN.
6. Dom do remontu (można zamieszkać), w Jerzmanowicach pow. 80-90 m kw.
plus budynek gospodarczy, działka 5 a. Cena: 165 tys. PLN.
7. Dom w Kochanowie - 438 m kw plus garaż dwustanowiskowy, działka 44 a.
Pod działalność agroturystyczną, medyczną, rehabilitacyjną, jak i prywatnie.
Cena: 1,5 mln PLN.
8. Dom  w Beskidzie Niskim, 240 m kw,  działka 20  a. Pod  działalność  
agroturytyczną  jak  i prywatnie. Cena: 390 tys. PLN.
Możliwość dokupienia działek budowlanych przylegających
do nieruchomości – 19 arów, 4 ary, oraz działki rolnej 6 arów.
9. Kamienica w centrum Olkusza. Na dole dwa lokale użytkowe, na górze –
powierzchnia mieszkalna. Cena: 660 tys. PLN.

MIESZKANIA NA SPRZEDAŻ
10. Wyposażone mieszkanie w Zabierzowie, 52,5 m kw. Cena: 269 tys. PLN.
11. Bezczynszowe mieszkanie w domu wolnostojącym/kamienicy w Krzeszowicach, 55 m kw. Cena: 132 tys. PLN.

DZIAŁKI NA SPRZEDAŻ
12. Widokowa działka budowlana 34 a (plus udział w drodze) w Krzeszowicach.
Cena: 204 tys. PLN.
13. Działka budowlana 26 a w Krzeszowicach. Cena: 210 tys. PLN.
14. Działka budowlana 48 a w Krzeszowicach 48 a. Cena: 230 tys. PLN.
15. Widokowa działka budowlana 15 a na os. Żbik (Krzeszowice).
Cena: 135 tys. PLN.
W pobliżu znajduje się działka o areale 13 a, również do sprzedania.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

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

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

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

30. Kilka działek rolnych oraz Zieleni Nieurządzonej w Nawojowej Górze o
łącznej pow. 1,95 ha. Numery działek: 1491, 1494, 1496, 1503, 1520, 1525/2,
1525/4, 1527/2, 1534, 1535, 1545, 1560. Na jednej z nich znajduje się ponad
100 drzew (brzoza, olsza), wysokości ok. 10 m. Do sprzedania tylko całość.
Cena: 110 tys. PLN.
31. Działka budowlana 10 a. w Miękni. Cena: 94 tys. PLN.
32. Działka  budowlana 11 a w Miękini. Cena: 104 tys. PLN.
33. Widokowa działka budowlana 7 a w Miękini. Cena: 69,5 tys. PLN.
34. Działka budowlana 10 a w Woli Filipowskiej. Gotowy projekt budowlany na
dom jednorodzinny o pow. użytkowej 100,25 m kw. Cena: 110 tys. PLN.

Pomieszczenia w domu na noclegi
pracownicze w Wielkiej Wsi

Max ilość osób 18. Dwie kuchnie, dwie
łazienki. Bardzo dobre warunki dla pracowników. Blisko drogi głównej. Cena za
1 osobę 25 zł/dobę. Przy większej liczbie
pracowników nawet 12 zł/dobę. Cena z
mediami i ogrzewaniem. Kompletne wyposażenie, z pościelami, wyposażeniem
kuchni itp. Cena dotyczy 1 łóżka/m-c.

Prąd i woda koło działki,
gaz i kanalizacja ok. 20 m
od działki.
Cena: 93 tys. PLN.

Cena: 132 000 PLN.

35. Widokowa działka budowlana 7,6 a w Filipowicach. Cena: 55 tys. PLN.
36. Działka budowlana 10 a w Bolechowicach. Cena: 199 tys. PLN.
37. Widokowa działka budowlana 19 a w Szczyglicach (jest możliwość wydzielenia mniejszej działki). Cena: 342 tys. PLN.
38. Widokowa działka budowlana 10 a w Zelkowie. Cena: 193 tys. PLN.
39. Działka budowlana  10 a w Burowie, 3 km od Zabierzowie, 2 km od Balic.
Cena: 215 tys. PLN.
40. Działka budowlana 17 a w Karniowicach. Cena: 294 tys. PLN.
41. Działka budowlana 12 a w Więckowicach. Cena: 264 tys. PLN.
42. Działka budowlana 8 a w Więckowicach. Cena: 184 tys. PLN.
43. Działka budowlana 20 a w Kobylanach/Więckowicach. Cena: 292 tys. PLN.
44. Działka budowlana 7 a w Kobylanach. Cena: 170 tys. PLN.
45. Działka budowlana 20 a w Kobylanach. Cena: 420 tys. PLN.
46. Działka budowlana 28 a w Kobylanach. Cena: 440 tys. PLN.
47. Widokowa działka budowlana ok. 10 a w Pękowicach (gm. Zielonki).
Cena: 170 tys. PLN.
48. Działka budowlana 15 a w Białym Kościele. Cena: 160 tys. PLN.
Możliwość dokupienia sąsiednich terenów rolnych 1-2 H  
w cenie 1 tys PLN/ar.
49. Działka budowlana 11 a w Jeziorzanach. Cena: 107 tys. PLN.
50. Widokowa działka budowlana 19 a w Mnikowie. Cena: 190 tys. PLN.
51. Widokowa działka o pow. 1,74 Ha w Baczynie koło Mnikowa, pod zabudowę
13 domów mieszkalnych. Oferta skierowana do dewelopera, ale nie tylko.
Cena: 989 tys. PLN.
52. Działka budowlana 12 a  plus 8 a rolnej w Kwaczale (gm. Alwernia).
Nowa cena: 100 tys. PLN.
53. Widokowa działka budowlana 19 a w Beskidzie Niskim. Cena: 70 tys. PLN.
Możliwość dokupienia  4a działki budowlanej oraz 6a działki rolnej.
54. Widokowa działka budowlana 4 a  w Beskidzie Niskim. Cena: 14,5 tys. PLN.
55. Działka rekreacyjna 35 a ze skałą, Jerzmanowice. Cena: 120 tys. PLN.
56. Działka rolna widokowa 50-60 a (do uzgodnienia) ze skałą lub bez. Położona
w pobliżu Restauracji Chochołowy Dwór. Cena: 105 tys. PLN.
57. Dwie działki rolne w Racławicach. Jedna działka nr 28 i pow. 62 a, ma szerokość ok. 16 m, druga nr 51/1 i pow. 94 a ma szerokość ponad 30 m. Mniejsza
działka jest w pobliżu pól golfowych w Paczółtowicach. Jest możliwość
zakupu każdej działki z osobna. Cena: 1500 PLN/ 1 ar.
58. Działka rolna 2,48 ha w Białym Kościele. Możliwość dokupienia działki
przylegającej o pow. 16 a - MNU1, czyli budowlano - usługowej. Cena: 255
tys. PLN.
59. Działka budowlana 10 a w Woli Batorskiej. Cena: 103 tys. PLN.

.

DO WYNAJĘCIA

DZIAŁKI KOMERCYJNE NA SPRZEDAŻ

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

63. Działka 1,45  ha., użytkowanie wieczyste, przeznaczenie – przemysł.
Budynek magazynowo-usługowy o pow. 1710 m kw. Pozwolenie na budowę
hali magazynowo-produkcyjnej ponad 9200 m kw. Działka znajduje się w
północno-wschodniej części Krakowa.
64. Działka o przeznaczeniu przemysłowym 2,97 ha. Stacja trafo z możliwością podpięcia.
Plan zagospodarowania przestrzennego w studium, WZ na istniejącą halę, oznaczone
jako: UP/UC/P – tereny o przeważającej funkcji usług komercyjnych, publicznych
i przemysłu. Działka znajduje się w północno-wschodniej części Krakowa.
65. Działka budowlano-usługowa 64 a w Zabierzowie. Dojazd dla TIR. Możliwość
podziału terenu na mniejsze działki oraz prowadzenie działalności usługowej,
magazynowej itp. Cena: 880 tys. PLN.

DOMY/MIESZKANIA DO WYNAJĘCIA
66. Dom w Piekarach gm. Liszki ok. 100-120 m kw. z nowym wykończeniem.
Cena: 1500 PLN/m-c plus media.
67. Bezczynszowe mieszkanie w domu wolnostojącym, 55 m kw.,
w Krzeszowicach. Cena: 900 PLN m-c plus media.
68. Lokal /mieszkanie w Nawojowej Górze ok. 40 m kw. Opcjonalnie do wynajęcia
dodatkowo pomieszczenie ok. 15 m kw. Cena najmu: 500 PLN - m/c.
69. Osobne mieszkanie - jeden pokój (łazienka, kuchnia - wspólne), dla mężczyzny,
ok. 40 m kw. w domu wolnostojącym na Bielanach, 5 km od Balic. Ogrzewanie:
stała opłata jednorazowa (część za węgiel - 400 PLN), pozostałe meda według
zużycia (ok 100 PLN). Pokój dostępny od 1 czerwca. Cena: 500 PLN/m-c.

DLA PRACOWNIKÓW
70. Dom dla pracowników w Kryspinowie, 200 m kw., 5 pokoi.
Cena 2000 PLN/m-c.
71. Pokoje dla pracowników (maks. 18 osób) w Krzeszowicach. Cena: 360 zł/1
osoba/m-c z ogrzewaniem i wszystkimi mediami.
72. Mieszkanie dla 5-6 pracowników w domu w Wielkiej Wsi.  Cena: 20 PLN/1
osobę na dobę.
73. Dom dla 6 - 8 pracowników (max 12 osób) w Ściejowicach. Kaucja w
wysokości jednomiesięcznego czynszu. Cena: 2000 PLN/m-c.
74. Dom dla max 14 pracowników, 200 m kw. w centrum Zabierzowa. Kaucja w
wysokości jednomiesięcznego czynszu. Cena: 3000 PLN/m-c plus media w/g
zużycia. Oferta dostępna od 1 września.

LOKALE DO WYNAJĘCIA
75. Lokal usługowo-biurowy w Krzeszowicach, ok. 75 m kw. Kaucja w wysokości
2 tys. PLN. Cena: 1000 PLN netto/m-c.
76. Lokal handlowo-usługowy, 8 km od Olkusza i Krzeszowic, ok. 100 m kw.
Cena: 1000 PLN/m-c.
77. Lokal w Nawojowej Górze ok. 40 m kw. Opcjonalnie do wynajęcia dodatkowo
pomieszczenie ok. 15 m kw. Cena: 500 PLN - m/c.
78. Lokal usługowo-handlowo-biurowy w Krakowie - Stare Dębniki (blisko ul.
Konopnickiej), 20 m kw. Kaucja zwrotna w wysokości dwumiesięcznego
czynszu. Cena: 1300 PLN/m-c plus media w/g zużycia.

HALE DO WYNAJĘCIA
79. Hala ok. 460 m. kw. w okolicach Krzeszowic. Cena: 4,5 tys. /m-c.

62. Działka 59 a w Węgrzcach Wielkich ujęta w Planie Zagospodarowania
Przestrzennego jako „produkcja i usługi”. Możliwość postawienia dużej hali.
Szerokość działki ok. 32 m. Dojazd dla TIR od strony Nowej Huty.
Cena: 590 tys. PLN.

POSZUKUJEMY DOMÓW DO WYNAJĘCIA ORAZ DZIAŁEK NA SPRZEDAŻ DLA KONKRETNYCH KLIENTÓW
• 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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Informacje

małopolski

WYDARZENIA KULTURALNE, IMPREZY, SPOTKANIA
KRZESZOWICE
MIRKO W KRZESZOWICACH
- Z TOUR DE POLOGNE DO VAUXHALLU
Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach,
Galeria w Pałacu Vauxhall zaprasza na

PREZENTACJĘ SZTUKI WŁOSKIEGO ARTYSTY MIRKO DEMATTÈ,
AUTORA NAGRODY-RZEŹBY DLA ZWYCIĘZCY TOUR DE POLOGNE
9 sierpnia 2015, niedziela, godz. 16.00 Galeria w Pałacu Vauxhall
Mirko mieszka we Włoszech w okolicach Triestu, w Pergine Valsugana. Maluje
obrazy, rzeźbi, tworzy instalacje, bierze udział w akcjach twórczych. Eksperymentuje z materią twórczą.
Do działań artystycznych używa materiałów ekologicznych, takich jak papier,
drewno czy metal. Pokazywał swoje prace w wielu galeriach we Włoszech, USA,
Austrii. W 2011 roku swoje obrazy i rzeźby wystawił na Biennale Weneckim –
zamiejscowa wystawa w Mediolanie. W 2012 roku wykonaną przez niego rzeźbę
oglądały tłumy gości targów Expo w Mediolanie. W 2009 roku zwycięzca Giro
d’Italia otrzymał w nagrodę rzeźbę Mirko.

Prezentacja sztuki Mirko Demattè w Galerii w Pałacu Vauxhall jest jednodniowa.
Kurator wystawy: Zbigniew Janasik. Wydarzenie uświetni recital Moniki Gębali i Janusza Blecharza
www.kulturakrzeszowice.pl

WIELKA WIEŚ
WAKACJE NA ŚWIETLICACH
Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież do skorzystania z wakacyjnej oferty przygotowanej przez
nasze gminne świetlice środowiskowe.
W okresie wakacyjnym świetlice będą czynne
w godzinach przedpołudniowych (szczegóły w załączonym harmonogramie).
Dodatkowo, oprócz zajęć ogólnorozwojowych
zapraszamy na bezpłatne zajęcia tematyczne.
Więcej informacji na temat działalności naszych
świetlic środowiskowych będzie można uzyskać na
stoisku promocyjnym Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Wielkiej Wsi, podczas Dni Gminy
(niedziela, 5 lipca).
ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z OFERTĄ!

Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach
i Galeria w Pałacu Vauxhall zaprasza na wystawę malarstwa

Jacek Siek - Inne strony świata
Wyruszam. Zabieram tylko najpotrzebniejsze rzeczy
– biel papieru, dźwięk koloru i giętką linię rysunku…
Jacek Siek
wystawa czynna do 21 sierpnia 2015
www.kulturakrzeszowice.pl

LISZKI
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W LISZKACH ZAPRASZA.
„BIBLIOLANDIA” - GRY, UKŁADANIE PUZZLI, MALOWANIE, GŁOŚNE CZYTANIE
LIPIEC - SIERPIEŃ W GODZINACH PRACY BIBLIOTEKI
OD GODZ. 12.00 DO 14.00

TRZEBINIA

CHRZANÓW
NABÓR DO STUDIA BALETOWEGO

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie ogłasza nabór do Studia Baletowego na rok
2015/1016. Termin przesłuchań 19.09.2015 r. o godz. 9.30.

KONCERT W STAREJ KOTŁOWNI

5 września o godz. 18:00 spora dawka muzyki w Starej Kotłowni. Zagrają: Kurtyna, Premiera (DaBop, Dj
Krzyku (Scream Music), Animations oraz Code Breaker. Wstęp wolny (na podstawie wejściówek dostępnych
od 1 sierpnia w Informacji MOKSiR oraz w klubie w dniu koncertu).

Kino "Sztuka" w Chrzanowie zaprasza
„MAŁY KSIĄŻĘ” PREMIERA 2D/3D [dubbing PL]
• 07 - 20.08 godz. 15.30 (2D), 17.40 (3D) •
reż.: M. Osborne; czas trwania: 108 min.; gatunek: animacja/fantasy/przygodowy; prod. Francja, b/o
Cena biletu 2D: Piątek - Niedziela: norm. 15,00 zł, ulg. 13,00 zł; Poniedziałek - Czwartek: 13,00 zł
Poniedziałek - Niedziela: 12 zł (bilet rodzinny - min. 5 osób)
Cena biletu 3D: Piątek - Niedziela: norm. 20,00 zł, ulg. 17,00 zł; Poniedziałek - Czwartek: 17,00 zł
„SEN NOCY LETNIEJ” [napisy PL]
retransmisja spektaklu teatralnego z Globe On Screen
• 07.08 godz. 20.00 •
czas trwania: 182 min.; gatunek: spektakl teatralny/retransmisja
Cena biletu: 30 zł (normalny), 25 zł (ulgowy), 20 zł (szkoły/grupy)
„PIKSELE” 3D
• 8.08 - 13.08 godz. 20.10 •
reż.: Chris Columbus; czas trwania: 106 min.; gatunek: komedia/sci-fi; prod. USA, 12 lat
Cena biletu 3D: Piątek - Niedziela: norm. 20,00 zł, ulg. 17,00 zł; Poniedziałek - Czwartek: 17,00 zł
KINO LETNIE:
„DOM” 3D [dubbing PL]
• 11.08 godz. 9.00 •
reż.: Tim Johnson; czas trwania: 96 min.; gatunek: animacja/fantasy/przygodowy; prod. USA, b/o
Cena biletu: 7 zł
„PINOKIO” 2D [dubbing PL]
• 18.08 godz. 9.00 •
reż.: Enzo D’Alò; czas trwania: 75 min.; gatunek: animacja/fantasy; prod. Belgia/Włochy/Luksemburg/Francja, b/o
Cena biletu: 2 zł
„ESKORTA”
• 14.08 - 20.08 godz. 20.10 •
reż.: Tommy Lee Jones; czas trwania: 122 min.; gatunek: dramat/western; prod. Francja/USA, 12 lat
Cena biletu: Piątek - Niedziela: norm. 15,00 zł, ulg. 13,00 zł; Poniedziałek - Czwartek: 13,00 zł.
Poniedziałek - Niedziela: 12 zł (bilet rodzinny - min. 5 osób)

Kino "Sokół" w Trzebini zaprasza
KINO LETNIE: FRU! – (DUBBING PL)
• 06.08, 08.08 - 3D 15:00 • 07.08 - 3D 10:00 •
czas trwania: 90 min.; gatunek: anim.
wszystkie bilety po 7 zł
KINO LETNIE: BARANEK SHAUN – (DUBBING PL)
• 06.08 - 2D 12:00 • 07.08, 09.08 - 2D 15:00 •
czas trwania: 90 min.; gatunek: anim.
wszystkie bilety po 6 zł
ANT-MAN– (DUBBING PL)
• 06.08 - 2D 17:15, 3D 19:30 •
czas trwania: 117 min.; gatunek: sf/akcja, USA
bilety całe 3D - 20 zł, ulgowe 3D - 17 zł, 2D całe – 14 zł, 2D ulgowe – 12 zł
PREMIERA: MAŁY KSIĄŻĘ – (DUBBING PL)
• 07.08, 09.08, - 3D 17:15, 2D 19:30 • 08.08 - 2D17:15, 3D19:30 • 11.08, 13.08, - 2D 16:00, 3D 18:15 •
• 12.08, 14.08. - 3D 16:00, 2D 18:15 • 15.08 - 2D 15:00, 3D 17:15 • 16.08 - 3D 15:00, 2D 17:15
• 18.08, 20.08 - 3D 17:00 • 19.08 - 2D 17:00 •
czas trwania: 117 min.; gatunek: animowany/fam., Francja
bilety całe 3D - 20 zł, ulgowe 3D - 17 zł, 2D całe – 14 zł, 2D ulgowe – 12 zł
W trzebińskim kinie Sokół działa już rezerwacja online! Zapraszamy!

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

Informacje, Reklamy

małopolski
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KARINA LIPIARSKA-PAŁKA WYWALCZYŁA
KWALIFIKACJĘ NA IGRZYSKA OLIMPIJSKIE RIO ‘2016

Zabierzowianka, Karina Lipiarska-Pałka, zawodniczka ULKS Grot Zabierzów i podopieczna trenera
Aleksandra Jabłońskiego, jako jedyna spośród reprezentantów barw narodowych wywalczyła
kwalifikację dla Polski na Igrzyska Olimpijskie Rio ‘2016 podczas rozgrywanych w dniach 26.072.08.2015 w Kopenhadze Mistrzostw Świata w łucznictwie.
W sezonie przedolimpijskim kopenhaskie Mistrzostwa Świata w łucznictwie były najważniejszą imprezą,
na której światowa elita tego sportu
mogła walczyć o kwalifikacje do
Rio de Janeiro. W igrzyskach za rok
wezmą bowiem udział 64 łuczniczki
i tyle samo łuczników. Z jednego kraju
kwalifikację w danej kategorii może
uzyskać nie więcej niż 3 zawodników – poprzez rywalizację drużynową (3-osobową), bądź indywidualną
– z czego znaczącą większość miejsc
właśnie w Kopenhadze. Brazylijczycy
mają prawo wystawić dwa trzyosobowe składy. Stąd też w zawodach w stolicy Danii wzięło udział ponad 600
sportowców z całego świata.

W pierwszych dniach zawodów łucznicy oddali 72 strzały na odległość 70
metrów w ramach tzw. „rundy kwalifikacyjnej”. Ich wyniki pozwoliły na
rozstawienie w drabince turniejowej
– zarówno indywidualnie jak i drużynowo. Karina po tym etapie zawodów
zajmowała wysokie miejsce 35 (na
157 startujących zawodniczek) z wynikiem 636 pkt. Milena Barakońska
sklasyfikowana została na miejscu 84,
zaś Natalia Leśniak na miejscu 100.
Kolejne dni, to rywalizacja drużynowa. Nasze panie nie awansowały do
turniejowej fazy zawodów zajmując
ostatecznie miejsce 23. Drużynie męskiej w składzie Paweł Marzec, Sławomir Napłoszek i Rafał Wojtkowiak
zajmującej po kwalifikacjach miejsce
16 przyszło rywalizować w pierwszym pojedynku z, jak się okazało,
późniejszymi mistrzami świata – Koreańczykami. Stawili oni zacięty opór
wielokrotnym medalistom IO i mi-

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

tel. 519 440 519

Krzeszowice (koło rynku)

PRZYJMĘ
GRUZ I ZIEMIĘ
strzom świata, prowadzili 2:0 i 4:2, ale
ostatecznie przegrali po dogrywce 4:5.
W konkurencji drużynowej kwalifikacje do IO Rio’2016 uzyskiwało po 8
zespołów – żeńskich i męskich.

Główny turniej indywidualny Karina
Lipiarska-Pałka rozpoczęła od sukcesów. W trzech setach (27:23, 26:24,
26:23) pokonała niezłą Holenderkę
Esther Deden, by następnie wygrać
w drugiej rundzie z reprezentantką
gospodarzy, Dunką Cariną Rosenvinge w czterech setach (6:2). Pozostali
reprezentanci Polski nie przeszli do
kolejnej rundy. Natalia Leśniak pomimo ambitnej walki uległa 4:6 Włoszce
Natalii Valeevej, a Milena Barakońska
2:6 przegrała z Gruzinką Kristine Esebua. O ogromnym pechu mogą mówić
panowie, którzy dwa z trzech spotkań
przegrali po dogrywkach. Paweł Marzec dość niespodziewanie 5:6 (9:10)
uległ Serbowi Luce Popović, a Rafał
Wojtkowiak był bliski sprawienia
niespodzianki i wyeliminowania utytułowanego Holendra Ricka van der
Vena, ulegając mu 5:6 (9:10). Zawód
sprawił natomiast Sławomir Napłoszek. Czwarty zawodnik Igrzysk Eu-

ropejskich w Baku już w pierwszej
rudzie 3:5 uległ Bułgarowi Yavorowi
Hristovowi.
Kluczowy pojedynek o awans do 1/8
turnieju, dający kwalifikację olimpijską
przyszło Karinie rozegrać z Koreanką
Chae Young Kang. Niestety, rozstawiona z trójką Kang strzelała jak natchniona i nie dała Polce żadnych szans na
wygraną, triumfując pewnie 6:0.

To jednak nie był koniec występów
Kariny w Kopenhadze. Najlepsze
po kwalifikacjach zawodniczki, które nie awansowały do 1/8 finałów
i nie uzyskały kwalifikacji olimpijskiej w drużynie wystąpiły w dodatkowym turnieju drugiej szansy. W nim
Lipiarska-Pałka rozstawiona była
z numerem 2. W pojedynku półfinałowym tego miniturnieju Karina
uległa reprezentantce Austrii Laurence Baldauff 2:6 i pozostał jej jeszcze
pojedynek o trzecie miejsce z Azerką
Olgą Senyuk. Karina rozpoczęła od
prowadzenia 4:0, jednak Azerka nie
odpuszczała i doprowadziła do stanu
4:4. W piątym secie, przy chwilami
porywistym wietrze, Karina nie pozo-

stawiła przeciwniczce złudzeń trafiając trzy strzały w „10”, potwierdzając
tym samym kwalifikacje do Rio ‘2016
dla polskiej zawodniczki.
Przebieg tego pojedynku można zobaczyć na YouTube: https://youtu.be/
LxFrio9TvQQ?t=1h33m43s

na działkę w Tenczynku.

tel: 796 351 499

W Mistrzostwach Świata w Kopenhadze Karina Lipiarska-Pałka została ostatecznie sklasyfikowana na miejscu 17.

Przed naszymi reprezentantami jeszcze jedna szansa uzyskania kwalifikacji, w przyszłorocznych Mistrzostwach
Europy rozgrywanych w brytyjskim
Nottingham. Jednak pula przepustek
do Rio będzie bardzo skromna, a rywalizacja bardzo zacięta.

Podopieczna trenera Aleksandra Jabłońskiego, zawodniczka ULKS Grot,
jest pierwszą mieszkanką Zabierzowa,
która dla Polski zdobyła kwalifikację
olimpijską. Liczymy, że za równo rok
będzie również sławić nasz kraj i region na Igrzyskach w Brazylii.

vv Krzysztof Molenda
Fot. worldarchery.org

Trochę historii: Łucznictwo jest najprawdopodobniej najstarszym sportem wymyślonym przez człowieka. W programie letnich igrzysk olimpijskich zawody łucznicze
zadebiutowały już na II Olimpiadzie w 1900 r. w Paryżu, i to w rywalizacji żeńskiej. Po igrzyskach w Antwerpii w 1920 r. dyscyplina ta została zawieszona w programie olimpiad,
by powrócić w 1972 r. na igrzyskach w Monachium i trwać do dnia dzisiejszego. Pierwsze Mistrzostwa Świata odbyły się w 1931 r. w Polsce, we Lwowie, a pierwszymi mistrzami
świata byli Polacy: Michał Sawicki i Janina Kurkowska-Spychajowa. Polska znajduje się w posiadaniu dwóch medali olimpijskich w łucznictwie – oba zdobyte w konkurencjach
kobiecych. Srebrny medal na Igrzyskach Olimpijskich w Monachium (1972) zdobyła Irena Szydłowska, a brązowy na Igrzyskach w Atlancie (1996) drużyna w składzie: Iwona
Dzięcioł, Katarzyna Klata i Joanna Nowicka. Na Igrzyskach w Londynie Polskę reprezentowali Natalia Leśniak i Rafał Dobrowolski, którzy wywalczyli kwalifikacje indywidualne.

32-080 ZABIERZÓW
UL.CMENTARNA 22

FUNDACJA CZŁOWIEK DLA ZWIERZĄT
POSZUKUJE DOMÓW DLA SWOICH PODOPIECZNYCH:

(obok cmentarza parafialnego)

GODZINY OTWARCIA

8.00-17.00
8.00-12.00

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

POKER

Fundacja Człowiek Dla Zwierząt poszukuje dobrego domu dla Pokera! To młody, niewielki,
bardzo sympatyczny i dobry psiak. Przyjechał do nas jakiś czas temu z Opoczna razem
z innymi psami, które żyły wspólnie jako bezdomniaki. Poker jest bardzo otwarty na
kontakty z ludźmi i bardzo przyjacielski w stosunku do innych psów. Przyjaźni się z Nuką,
dużą łagodną suczką w średnim wieku. Może jest im pisany wspólny dom.... Poker ładnie
chodzi na smyczy i zachowuje czystość. Niestety, prawdopodobnie w wyniku jakiegoś
urazu, nie widzi na jedno oczko.
Jest odpchlony, odrobaczony, zaszczepiony na choroby zakaźne i wściekliznę, a także
wykastrowany i zaczipowany.
Warunkiem adopcji jest podpisanie umowy adopcyjnej.

Kontakt: 534 884 174.

KOTY I KOCIĘTA

W domu tymczasowym p. Józefy pod Krakowem przebywa wiele bezdomnych kiedyś
kotów i kociąt, które pod troskliwą opieką starszej pani i kontrolą lekarza weterynarii
czekają na nowe, kochające domy.
Dorosłe koty są odpchlone, odrobaczone, wysterylizowane/wykastrowane. Kocięta
odpchlone i odrobaczone. Wszystkie nauczone są korzystania z kuwety. Są przyjazne i
przyzwyczajone do obecności człowieka.
Warunkiem adopcji jest podpisanie umowy adopcyjnej.

Kontakt: 534 884 174.

Serdecznie zachęcamy do kontaktu w sprawie zwierzaków, mamy nadzieję, że dzięki Państwu ich los wkrótce się odmieni...
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"Gwarek" Media & Nieruchomości
Sylwia Mossakowska
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32-300 Olkusz, ul. Przemysłowa 14
tel. 696 595 118, 796 351 499
Redaktor naczelna: Sylwia Mossakowska
Druk: POLSKA PRESS Sp. z o.o.

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

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

WYSTAWA NAGROBKÓW
RÓWNIEŻ
W FIRMIE POGRZEBOWEJ
W MODLNICZCE

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

Centrum ogrodzeń i kamienia w Skawinie

• SIATKA OGRODZENIOWA • PANELE •
• SŁUPKI • PODMURÓWKI • ŁĄCZNIKI •
• Bramy przesuwne, rozwierane •
• Furtki • Przęsła •Napędy do bram •
• KAMIEŃ OZDOBNY •
PROMOCJA! KAMIEŃ BIAŁA MARIANNA

tel. 501 787 463 • tel. 530 866 009
www.posesjaplus.pl

małopolski

