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

SKUTERY

MY OBUZKI
MAMY JUŻ 25 LAT

• 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

Od 25 lat, w sobotnie popołudnia, w okolicy domu para
fialnego w Krzeszowicach słychać głośnie śmiechy. Cza
sami w parku pod pałacem, jakaś grupka dobrze się bawi
wokół chusty klaunza. Kto jest sprawcą tych zamieszań?
To nasza Wspólnota Obuzki.
W 1991 roku będący wówczas na Krzeszowickiej parafii ks. Mieczy
sław Szlaga, zachęcił młodych ludzi, aby wspólnie stworzyli miejsce
gdzie osoby niepełnosprawne i upośledzone będą miały swój świat. Tak
powstały Obuzki. W nazwie zawiera się charakter grupy. Na jednym
z pierwszych spotkań Marcin, chcąc określić nas jako łobuzy powiedział
„obuzy”. I tak już zostało.

PRZYJMĘ GRUZ I ZIEMIĘ
na działkę w Tenczynku.

tel: 796 351 499

Ciąg dalszy na str. 2

WYCINKA
DRZEW
tel. 535-013-523
STAROCIE, BIBELOTY,
PORCELANA, KSIĄŻKI

SALON MEBLOWY
1000 m2 ekspozycji

Nawojowa Góra
ul. Krakowska 109

(przy trasie 79)

Zapraszamy:
pn. - pt. 10 00 - 18 00
sob
10 00 - 13 00

 504 855 100

• SPRZEDAŻ • SKUP •

SPRZEDAŻ
RATALNA

DO SPRZEDANIA

Liszki 552

tel. 662 660 373

Dom ok. 200 m kw. na pięknej
działce 12 a w Jerzmanowicach.
Dom składa się z 3 kondygnacji: I kondygnacja - piwnica/przyziemie - dwa pomieszczenia, kuchnia, kominek, II kondygnacja: salon, pokój - gabinet, duży hol, kuchnia, łazienka, III kondygnacja:
3 pokoje, hol, łazienka. Duży taras, posesja ogrodzona. Działka z
pięknymi nasadzeniami kończy się pod samym lasem. Dom nadaje
się na działalność agroturystyczną, jak również prywatnie.

Cena: 420 tys. PLN.

• meble
• materace
• łóżka
• sofy
• wypoczynki
• narożniki
• krzesła
• stoły
• dekoracje
dro

ga

, 660 797 805
Tel. 12 280 60 90
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tel. 796 351 499

DO SPRZEDANIA

Mały dom ok. 45 m kw. do remontu w Woli
Filipowskiej, usytuowany na działce 44 a -

TYNKÓW
MIESZALNIE FARB I

BOLIX oraz KNAUF

częściowo działka budowlana M1, a częściowo ZN.
Jako bonus dla kupującego czekają dodatkowo dwie działki rolne:).
Na działce oprócz domu znajduje się budynek gospodarczy, który
może pełnić rolę garażu, również do remontu. Na dom składa się:
2 pokoje, w jednym aneks kuchenny, łazienka. Okna plastikowe.

Cena: 95 tys. PLN.

na

tel. 796 351 499

Proﬁle, płyty gipso

prawy, gipsy, wełna,
we i OSB, kleje, fugi, za

otwarte:
00
00
pn - pt 6 - 18
00
00
Sobota 6 - 13
lakiery,
styropian, tynki, farby,
artykuły elektryczne
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MY OBUZKI MAMY JUŻ 25 LAT c.d.

Zazwyczaj w soboty mię
dzy go
dziną 15.00 a 17.00 spot ykamy się
w salce parafialnej. Do Wspólnoty
należą osoby z rożnymi stopniami
upośledzenia, z autyzmem, z zespo
łem aspergera, z niepełnosprawno
ścią fizyczną, oraz ich przyjaciele,
uczniow ie, studenci, ludzie, którzy
chcą swoim czasem i sercem dzielić
się z innymi. Naszym duchow ym
opiekunem jest ks. Jan Leśniak.
Co tam robimy? To zależy tyl
ko i wyłącznie od naszej inwencji
twórczej. Zabawy integracyjne,
różnorak ie zajęcia plastyczne,
imitacje telet urniejów. Wszystko
dosto
so
wane do naszych moż
liwości. Lubimy także wspólnie
świętować. Bawić się na zabawach
Andrzejkow ych czy śpiewać kolędy
podczas spotkań opłatkow ych.
Bywa także, że spotykamy się na
stacji kolejowej, aby pojechać do
kina lub na spacer po Krakow ie.
Choć sobotnie spotkania dla każ
dego z nas są dużą rado
ścią, to
z niecierpliwością wszyscy oczeku
jemy wakacyjnych obozów. Na na
szej obozowej mapie zaznaczyły się
Podhale, Tatry, Beskid Żywiecki,
Bieszczady, a nawet dwa razy udało
nam się pojechać nad morze.
Takie wojaże są moż
liwe dzięki
naszym dobroczyńcom, którzy
wspierają nas indyw idua lnie i pod
czas corocznych kwest. Za co ser

decznie dziękujemy. Każdy obóz do
dla nas nie tylko okazja by zwiedzić
ciekawe miejsca, ale przede wszyst
kim to czas, w któr ym możemy się
lepiej poznać, pogłębić przyjaźnie,
nauczyć się wza
jem
nej pomocy.
Ostatnia kolacja na Obozie nazywa
się Agappe – uczta miłości. Okre
ślenie to dobrze oddaje ducha na
szej Wspólnoty.
W ciągu dwudziestu pięciu lat
przez Obuzki przew inęło się po
nad 150 wspaniałych ludzi,
odwiedziliśmy 26 miejscowości. To
także niezliczona ilość pięknych
wspomnień i chwil radości.
Aby uczcić nasze ćwierćw iecze, 22
października organizujemy jubile
uszowe spotkanie, na które zapra
szamy wszyst
k ich byłych człon
ków Wspólnoty.
Jakie mamy urodzinowe życzenia?
Chcielibyśmy, aby nasza Wspól
nota docze
kała kolej
nych okrą
głych rocznic, a jej szeregi ciągle
się powiększały. Dlatego wszystk ie
młode osoby, które chciałaby zro
bić coś dobrego dla innych, przeż yć
ciekawą przygodę zapraszamy na
Obuzkowe spotkania.

vv Marta Dąbkowska

40 LAT FOTELA POÄNG

W 1976 roku IKEA nawiązała współpracę z japońskim projektantem Noboru
Nakamurą, w efekcie której powstał fotel POÄNG. Ten kultowy mebel od
40 lat nieprzerwanie znajduje się w asortymencie sklepu i trafił już do 30
milionów mieszkań. Z okazji okrągłego jubileuszu popularnego fotela,
IKEA wprowadziła nowe wersje starego klasyka.
Twórcą fotela POÄNG jest japoń
ski projektant Noboru Nakamura,
według którego wszystkie produk
ty powinny mieć ponadczasową
wartość, niezależnie od aktualnych
trendów i mód. Fotel POÄNG jest
tego idealnym przykładem. Czter
dzieści lat to długi okres. Zmienia
ją się inspiracje, trendy, a przede
wszystkim ludzie oraz ich potrze
by. Mimo tego, fotel POÄNG nie
zmiennie znajduje swoje miejsce we
współczesnych wnętrzach i spełnia
swoje zadanie.

- Uwielbiany fotel POÄNG to
przede wszystkim synonim komfortu, jakości i produktu w dobrej
cenie na każdą kieszeń. Cieszymy
się, że już od 40 lat jest doceniany przez naszych klientów, będąc
najlepiej sprzedającym się fotelem
w asortymencie IKEA. By uczcić
ten wyjątkowy jubileusz, wprowadzamy nowe wzory i kolory,
które bazują na oryginalnej wersji
POÄNG - mówi Małgorzata Je
zierska, Specjalista ds. PR, IKEA
Retail w Polsce.
Od września kultowy fotel PO
ÄNG dostępny jest w nowej od
słonie. Miłośnicy ponadczasowego
designu mogą wybierać spośród

RAJD TOPORCZYKÓW

Na VI Rajdzie Toporczyków Tęczyńskich atrakcji nie brakowało. Około 600 osób
rodziców i dzieci z Zespołu Szkół w Tenczynku w sobotnie przedpołudnie zja
wiło się na Zamku w Rudnie. W tym roku nieco zmieniliśmy scenariusz imprezy
i zamiast zadań na trasie Rajdu na uczestników czekały warsztaty, które miały
na celu przypomnieć stare rzemiosła.
Czerpaliśmy papier, piekliśmy
podpłomyki, lepiliśmy z gliny,
robiliśmy wianki z bibuły pod
patrywaliśmy warsztat kowala.
Świetnie komponowało się to
z otoczeniem Zamku.

sześciu nowych wzorów pokryć
w różnych wariantach kolory
stycznych. Wprowadzona została
również nowa rama. To, co się nie
zmieniło, to najwyższa jakość wy
konania. Maszyna testująca fotel
POÄNG, która znajduje się w skle
pach IKEA, uciska fotel aż 20 razy
na minutę, z siłą 1000 newtonów,
standardowo 50000 razy. To tak,
jakby osoba ważąca 100 kg siadała
w fotelu 20 razy na minutę.

IKEA Kraków istnieje od 1998 roku. We wrześniu 2011 roku zakończyła się przebudowa sklepu, po której obiekt stał się jednym z najnowocześniejszych sklepów IKEA w Polsce. W międzynarodowym konkursie IKEA Store Award 2014, IKEA Kraków uznana została za jeden z 5 najlepszych sklepów IKEA na świecie. Ocenie poddawane były m.in. takie czynniki, jak: standardy pracy,
niska rotacja pracowników, współpraca z lokalnymi dostawcami czy zadowolenie klientów. IKEA Kraków oferuje ponad 9 tys. produktów zlokalizowanych w 64 inspirujących wnętrzach. Ponadto
posiada przestronną restaurację na 500 miejsc siedzących z bezpłatnym dostępem do Internetu, miejscem dla karmiącej mamy oraz strefą zabawy dla najmłodszych, a także bezpłatną bawialnię
„Czarodziejski Las Smaland” z profesjonalną opieką dla dzieci w wieku 3-10 lat.
Nazwa marki IKEA to akronim – skrót utworzony z pierwszych liter imienia, nazwiska oraz nazw farmy i parafii, skąd pochodzi założyciel firmy (Ingvar Kamprad Elmtaryd Agunnaryd).

Dzięki CKiS w Krzeszowicach
dzieci brały udział w warszta
tach Ekosianko. Wspólny Polo
nez na zakończenie imprezy in
tegrował i turystów i uczniów.
Zabrzmiał też z wieży Nawo
jowej specjalnie na tą okazję
napisany hejnał. Przy okazji
projektu powstała też Koloro
wanka z zabytkami Tenczynka
„Cudze chwalicie swoje pozna
cie”, z której jesteśmy bardzo
dumni.
Stowarzyszenie Dla Szkoły
w Tenczynku ma w zanadrzu
jeszcze wiele pomysłów a już
teraz zaprasza na wystawę zdjęć
Tenczynek na Starej Fotogra
fii, którą nadal można oglą
dać w Bibliotece w Tenczynku
a niebawem w Krzeszowicach.

vv Tekst: Karolina Götz
Stowarzyszenie
„Dla szkoły w Tenczynku”
Zdjęcia: Grzegorz Żbik
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MAŁY CZŁOWIEK MA MAŁE OBOWIĄZKI…

Rodzice często zastanawiają się jak i kiedy wprowadzić dziecku przydział obowiązków
domowych. Obawy jakie pojawiają się przy tej okazji są bardzo różne. Czy dziecko poradzi
sobie z wykonaniem określonej czynności? Czy „codziennie” to nie za często? Czy można
wymagać od dziecka prac domowych – czy to nie obowiązek rodzica? Jak zachować się kiedy
dziecko nie chce wykonać swoich obowiązków – przecież to nie problem zrobić to samemu?

.

Szkoła systematyczności
Wytrwałość i cierpliwość to ważne
cechy, które poddawane są intensyw
nemu treningowi w wieku szkolnym.
Rodzice pierwszoklasistów doskonale
wiedzą jak wiele wysiłku wymaga na
uka pisania – nim mozolne powtarza
nie szlaczków przerodzi się w pismo
z prawdziwego zdarzenia ręka wy
maga wielu godzin systematycznych
ćwiczeń. I to w świetle zasady: lepiej
dziesięć minut codziennie niż godzi
nę raz w tygodniu.

Ucząc dziecko, że poświęcając re
gularnie małą ilość czasu na daną
czynność szybciej się jej nauczy poka
zujemy mu ważną prawdę dotyczącą
mózgu. Abyśmy opanowali nową
umiejętność nasze neurony muszą
utworzyć nowe połączenie. Mózg
nie jest jednak siecią utwardzonych
autostrad, gdzie można po prostu roz
pisać przetarg na nową nitkę. Impuls
elektryczny wysyłany nową drogą,
w nowy sposób, ma trudne zadanie.
Aby połączenie się utrwaliło taki im
puls musi być ponawiany – najlepiej
regularnie i w niewielkich odstępach
czasu. Lepiej więc ćwiczyć regular
nie. Krótki czas ćwiczeń pozwoli nie
zmęczyć dziecka. Łatwiej zachęcić je
do wysiłku, kiedy wiadomo, że będzie
on dość krótki.
Szacunek do pracy
Nauka należy do podstawowych obo
wiązków dziecka. Nie powinna być
jednak jedynym. Włączanie dziecka
w prace domowe sprawia, że czuje się
ono częścią większej całości – człon
kiem rodziny bardziej podobnym do
mamy i taty, którzy mają swoje obo
wiązki. Dziecko uczy się, że każdy

członek rodziny coś daje z siebie, dla
wspólnego dobra. Wykonując samo
dzielnie drobne prace uczy się szacun
ku do pracy innych. Przecież nie chce
żeby ktoś zmarnował jego pracę, po
trafi więc docenić starania innych. Ten
kapitał zaprocentuje później nie tylko
w szkole i pracy, ale też w budowie sta
łych związków, opartych o wspólnotę,
a nie roszczeniowość.
Duma, satysfakcja, sukces
Przekazując dziecku zadania dajemy
mu szansę odniesienia sukcesu. Dziec
ko pochwalone za wykonaną dobrze
pracę będzie wzmocnione i chętniej
podejmie ją w przyszłości. Przekłada
się to na pozytywne myślenie o sobie –
wykształcą się automatyczne myśli za
czynające się od: umiem…, potrafię…,
jestem dobry w…
Problemy?
To wszystko brzmi bardzo pięknie, ale
wiemy, że w praktyce pojawia się wiele
problemów. Dziecko woli obejrzeć baj

kę niż posprzątać swoje zabawki? Bar
dzo chciało ścierać kurze na półecz
kach, a po starciu dwóch woli rysować?
Kwiaty, które miało podlewać usychają
z pragnienia? Rozwiązywanie takich
problemów często zależy od kreatyw
ności rodzica, ale co robić kiedy brakuje
cierpliwości czy wytrwałości?

Rodziców chcących wspólnie poszu
kać rozwiązań różnych, często nieła
twych, sytuacji zapraszam na Semi
narium Rodzicielskie. W kameralnej
grupie postaramy się wypracować
rozwiązania i wzmocnić się w swoich
rodzicielskich wyzwaniach.
Termin i miejsce:
czwartek 27.10.2016
Gabinet Pomocy Psychologicznej
w Krzeszowicach, ul. Szkolna 3
Godz. 19.30 – 21.30
Koszt udziału: 35 zł
Zgłoszenia: tel. 508 341 423
e-mail: emilia.owoc@gmail.com
vv Emilia Owoc

U nas zapłacisz każdy rachunek
Najtańsze opłaty w miescie

Rachunki domowe tylko 1,99 zł

Mieszkanie, Prąd, Gaz, TV, Telefon

Płatności ZUS i US tylko 1,99 zł
Tylko u nas wykonasz przelew ekspresowy,
pieniądze na koncie w 5 minut!
Przelew ekspresowy tylko 4,99 zł + 0,5% wpłaty
Zapraszamy Pn - Pt 900 - 1700

CA EXPRESS, ul. Szkolna 3, 32-065 Krzeszowice
Centrum Finansowe, ul. Białoruska 7/3, 30-638 Kraków
tel. 790 209 669

RWA KULSZOWA, CO TO TAKIEGO?

• Premia w wysokości 50 000,00 zł na inwestycje
• Zaliczka w wysokości 80% dotacji na realizację projektu.

2. Rozwój działalności gospodarczej

Dotacja w formie refundacji od 50 000,00 zł do 300 000,00 zł, z tym że wysokość pomocy przyznanej na
realizację jednej operacji nie może przekroczyć:
a)
100 tys. zł — jeżeli biznesplan przewiduje utworzenie 1 miejsca pracy w przeliczeniu na pełne
etaty średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem rzeczowym operacji,
b) 200 tys. zł — jeżeli biznesplan przewiduje utworzenie 2 miejsca pracy w przeliczeniu na pełne
etaty średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem rzeczowym operacji,
c)
300 tys. zł — jeżeli biznesplan przewiduje utworzenie 3 miejsc pracy w przeliczeniu na pełne
etaty średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem rzeczowym operacji;
Refundacji podlegają koszty kwalifikowalne poniesione przez beneficjenta, w wysokości
nieprzekraczającej 50%, z tym że dla jednego beneficjenta nie więcej niż 300 000 zł w okresie
realizacji Programu PROW 2014-2020.
Dotacje przeznaczone są dla mieszkańców obszaru działania LGD „Nad Białą Przemszą”
(gmin: Bolesław, Bukowno, Klucze, Krzeszowice, Olkusz, Trzyciąż, Wolbrom)

Zrób coś dla swojej miejscowości - zrealizuj PROJEKT GRANTOWY!

Beneficjentami projektów grantowych mogą być osoby fizyczne, NGO oraz związki wyznaniowe. Intensywność
dofinansowania wynosi dla wszystkich grantów 80% kosztów kwalifikowalnych. Wymagany wkład własny w
wysokości 20 % można wnieść do projektu, jako wkład własny osobowy lub rzeczowy.
W Lokalnej Strategii Rozwoju zaplanowano realizację projektów grantowych w pięciu obszarach tematycznych:
•
Działania aktywizujące mieszkańców i zapobiegające negatywnym zjawiskom w sferze społecznej, w
tym w zakresie ochrony środowiska.
•
Stworzenie oraz rozwój infrastruktury służącej aktywizacji mieszkańców obszaru LGD i zapobieganiu
negatywnym zjawiskom w sferze społecznej.
•
Rozwój i wzmacnianie oferty kulturalnej obszaru, w szczególności opartej o lokalne tradycje
•
Rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej z wykorzystaniem lokalnych zasobów przyrodniczych,
kulturowych lub historycznych obszaru.
•
Promocję obszaru w oparciu o lokalne zasoby przyrodnicze, kulturowe i historyczne.
Chętnych zapraszamy na doradztwo indywidualne do naszego biura:

Dyskopatia, zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa, lokalne stany zapalne a czasem też
choroby zakaźne, cukrzyca i zmiany nowotworowe – wszystkie te schorzenia mogą
przyczynić się do wywołania przykrych objawów rwy kulszowej.
To, co powszechnie nazywane jest
„atakiem korzonków” najczęściej
powodowane jest przeciążeniem
kręgosłupa np. ciężką pracą lub zbyt
intensywnym wysiłkiem fizycz
nym, zwłaszcza gdy nasze mięśnie
pleców i brzucha w chwili zwięk
szonego wysiłku są zbyt słabe i nie
potrafią dostatecznie zabezpieczyć
kręgosłupa. Głównym objawem
rwy jest ból w okolicy lędźwio
wej, który często promieniuje do
pośladka, tylnej powierzchni uda,
łydki a nawet stopy. Jednocześnie
może towarzyszyć temu uczucie
drętwienia tych okolic ciała. Nie
odpowiednio leczona lub też nie
leczona wcale rwa może prowadzić
do nasilenia się bólu, niedowładu
mięśni prostujących stopę, opada
nia stopy, a także zaburzenia funkcji
zwieraczy pęcherza moczowego i /
lub odbytu. Dlatego tak istotną rolę
odgrywa zarówno profilaktyka jak
i odpowiednio prowadzona rehabi
litacja. Niestety bardzo często złe
nawyki stopniowo pogarszają nasz
stan wywołując pierwsze objawy
rwy kulszowej. Jeśli więc miewa
my od czasu do czasu problemy
z kręgosłupem lędźwiowym, do
brze jest poradzić się fizjoterapeuty
jak prawidłowo ćwiczyć, schylać się,

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania„Nad Białą Przemszą”
Wolbrom, ul. Skalska 20 tel: 32 724 25 23, kom. 694 128 336, e-mail: lgd@nadbialaprzemsza.org.pl
Znajdź nas na Facebooku!

www.nadbialaprzemsza.org.pl

Jerzmanowice 500
tel. 500 478 004
email:

evitalmed@gmail.com
www.evitalmed.pl
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie:” Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Nad Białą Przemszą”. Instrukcja Zarządzająca PROW 2014-2020- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Kompleksowa rehabilitacja
dorosłych i dzieci:

siedzieć poprawnie czy podnosić
coś. Te drobiazgi wbrew pozorom
odgrywają bardzo istotną rolę, po
nieważ w przypadku rwy kulszowej
ważne jest kompleksowe podejście
do problemu. Nie można zakończyć
leczenia na przyjęciu leków choć
są one bardzo ważne, bo wyciszają
stan zapalny, działają przeciwbó
•
•
•
•
•
•
•
•

masaż
terapia manualna
metody specjalne
kinezyterapia
nowoczesna fizykoterapia
krioterapia
terapia wad postawy
zajęcia grupowe dla
dzieci i dorosłych
• ortopeda, neurolog

lowo i rozluźniająco. Działanie to
można jednak wspomagać poprzez
zabiegi fizykalne, a w dalszym
etapie masaż i obowiązkowo od
powiednie ćwiczenia. Tylko silne
mięśnie głębokie oraz prawidłowo
wykonywane czynności dnia co
dziennego są gwarancją długoter
minowej poprawy.

RABAT

10%
NA PAKIET
ZABIEGÓW



Przedsiębiorco!
Skorzystaj z dotacji na utworzenie bądź rozwój działalności gospodarczej.
1. Rozpoczęcie działalności gospodarczej
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MIEJSKO-GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KRZESZOWICACH

Katarzyna Grochola : Przeznaczeni

FILIA W TENCZYKU
Biblioteka Publiczna w Tenczynku
od 13 lutego 2013 roku
uruchomiła w swojej placówce

LEKCJE NAUKI
JĘZYKA ANGIELSKIEGO
DLA DOROSŁYCH
Zajęcia prowadzone przez lektorkę
Barbarę Ciaputę cieszą się dużym zainteresowaniem
mieszkańców naszej gminy. Po wakacyjnej przerwie
rozpoczynamy kolejny rok nauki.
Pierwsze zajęcia odbędą się 20.09.2016 (wtorek)
o godz. 17.00, i w każdy kolejny wtorek spotykamy
się od godz. 17.00 – 18.30.
Chętnych do nauki języka angielskiego
prosimy o kontakt z biblioteką

nr tel. 12 257 93 87
WAKACYJNA KRZYŻÓWKA GWARKA
i BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TENCZYNKU
– ZNAMY NAZWISKA ZWYCIĘZCÓW

Miło jest nam poinformować, że zdobywcami nagród książkowych, wyłonionymi
w drodze losowania wśród osób, które nadesłały prawidłowe rozwiązanie
krzyżówki opublikowanej w sierpniowym i wrześniowym numerze “Gwarka”, są:

1. Pani Romana Kalemba 2. Pani Jadwiga Księżyc
3. Pan Jacek Feliks
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!
Prosimy o kontakt z Biblioteką Publiczną w Tenczynku,
tel. 12 257-93-87, mail: mgbptenczynek@wp.pl

Powieść rozgrywa się w USA i Polsce. Historie
bohaterów krzyżują się w decydujących, acz
niespodziewanych, momentach. Ta opowieść
rozpoczyna się od... znaków. Od rozpaczliwego
szukania znaków, które zapowiadały przyjście
przełomowych zdarzeń, czyli miłości i śmierci.
Śmierć i miłość znajdują się tu bowiem na głównym planie. Dwie siły, które mogą w jednej chwili
zmienić życie, nie wiadomo kiedy!

Sebastian Fitzek : Odprysk

Marc Lucas w wypadku samochodowym stracił
żonę i ich nienarodzone dziecko. Sam przeżył i
obwinia się o ich śmierć…Jest na granicy szaleństwa i dlatego zgodziłby się usunąć ze swojej
pamięci wszystkie wspomnienia. Jeszcze nie wie,
że cierpienie zamieni się wtedy w koszmar.

Charlotte Link : Złudzenie

Peter Simon, odnoszący sukcesy przedsiębiorca i opiekuńczy mąż i ojciec, znika bez śladu
podczas podróży do Prowansji. Zrozpaczona
młoda żona udaje się w ślad za ukochanym, by
na własną rękę prowadzić poszukiwania. Jednak nieustanne przeciwności, na jakie natrafia,
uświadamiają jej, że mąż nie jest tym, za kogo
się podawał...

Andrzej W. Sawicki : Smocze koncerze

Po utracie Podola i Kamieńca Podolskiego stosunki
Rzeczypospolitej z imperium osmańskim są napięte.
Tym trudniejsza jest misja kanclerza Jana Gnińskiego,
który w 1667 roku usiłuje w Konstantynopolu negocjować obniżenie haraczu i uwolnienie polskich jeńców. Niespodziewanie jednak negocjacje schodzą na
dalszy plan. Sami Turcy wpadają w ogromne tarapaty
– w ich stolicy rozbija się dziwny obiekt, a już wkrótce
atakowani są przez niesamowicie krwiożercze bestie,
jakich świat nie widział. Niegdysiejsi wrogowie mają
teraz wspólny cel: przetrwanie. Nadzieją może być ich
najgroźniejszy do niedawna wróg…

Michał Rusinek : Nic zwyczajnego

Wisława Szymborska, której do tej pory nie znaliśmy.
Piętnaście lat sekretarzowania takiej osobie? Doprawdy, nie było w tym nic zwyczajnego. Ona – świeżo
upieczona Noblistka, On – magister filologii polskiej.
Miał jej pomagać przez trzy miesiące, między przyznaniem a wręczeniem nagrody w 1996 roku. Został
dłużej. Poetka i jej Pierwszy Sekretarz. W tej książce
spotykamy Wisławę Szymborską, której do tej pory
nie znaliśmy. To portret osoby nieprzeciętnej, damy
o niezwykłym poczuciu humoru, a zarazem umiejętności mówienia o sprawach najistotniejszych. Portret,
który pozwala zbliżyć się do niej i istoty jej poezji.

Wojciech Sumliński : Pogorzelisko

W najnowszej książce Wojciech Sumliński, najbardziej inwigilowany i prześladowany dziennikarz śledczy w Polsce, opowiada o paranoicznym
świecie służb specjalnych, o niewyjaśnionych
samobójstwach
i zabójstwach na zlecenie, o przestępstwach najważniejszych osób w państwie i spisku zawiązanym na szczytach władzy. Polacy nie dowiedzieli
się o tych faktach, bo uznano, że prawda jest zbyt
szokującą, by o niej mówić. Nie bez powodu.

Andrzej Maleszka : Porwanie

Bohaterowie Magicznego Drzewa to nowa seria powieści. Powstaje równolegle z bestsellerowym cyklem Magiczne Drzewo. Każdy tom
opowiada o nieznanych przygodach jednej z
postaci Magicznego Drzewa: Kukiego, Gabi,
Alika, Idalii i innych. Bohaterem pierwszego
tomu jest mówiący pies Budyń. Powieści można czytać niezależnie, nie znając innych części.

Świnka Peppa. Słońce, morze i śnieg
Seria książeczek Świnka Peppa to doskonały
pomysł na wspólną zabawę rodziców z dziećmi.
Formuła serii została opracowana w taki sposób,
żeby wspomagać proces edukacji dziecka oraz
rozwijać jego zdolności poznawcze.

NAWET TO, CZEGO NIE POWIESZ, MOŻE
ZOSTAĆ UŻYTE PRZECIWKO TOBIE…

– Słowa są zbędne. Przeciętny człowiek kłamie 3 razy w ciągu 10 minut rozmowy – mówi bohater serialu
„Lie to me”, inspirowany postacią amerykańskiego psychologa Paula Ekmana. Czy temat mowy ciała
może być atrakcyjny dla czytelników? Polscy pisarze udowadniają, że tak. Wśród nich jest m.in. Małgo
rzata Łatka, autorka „Kamfory”, najciekawszego kryminału tej jesieni.
Ekman
przeprowadzał
eksperymenty
wśród papuaskich plemion, dzięki którym
odkrył, że sposoby wyrażania emocji są
wspólne dla wszystkich ludzi i nie zależą
od miejsca urodzenia czy otoczenia, w któ
rym się wychowało. Jednak kluczowa dla
jego badań była sprawa cierpiącej na de
presję Marii – kobieta prosiła o przyznanie
przepustki na wyjście ze szpitala i podczas
widzenia z lekarzem zapewniała, że czu
je się dobrze. Później przyznała jednak,
że chciała popełnić samobójstwo. Ekman
wielokrotnie oglądał nagranie z tej wizyty,
dzięki czemu udało mu się zaobserwować
ledwie dostrzegalne oznaki, które wyrażały
smutek, przecząc słowom pacjentki.
Opracowana przez Ekmana i jego współ
pracowników klasyfikacja ekspresji mimicz
nych FACS (facial action coding system)
jest dziś wykorzystywana na całym świecie
przez psychologów i specjalistów czytają
cych mowę ciała. Wciąż brzmi jak szarlatań
skie sztuczki? Do niedawna jeszcze policyjni
profilerzy byli traktowani na równi z jasno
widzami, dopóki temat nie stał się modny
dzięki serialom i książkom. Choć czas pro
filerów jeszcze nie minął, to muszą oni teraz
ustąpić miejsca… specjalistom od mikroek

spresji. A właściwie specjalistce, bo oto na
firmamencie polskiego kryminału pojawiła
się nowa, skuteczna pogromczyni zła.
Gdy w Krakowie dochodzi do kilku mor
derstw, a tradycyjne metody śledcze zawo
dzą, prowadzący sprawę komisarz Jakub
Zagórski zwraca się do Leny Zamojskiej,
specjalistki od mowy ciała, o pomoc
w znalezieniu sprawcy. Skąd pomysł, żeby
zająć się problematyką mowy niewerbal
nej? Małgorzata Łatka, autorka krymi
nału „Kamfora”, od lat zafascynowana
tematem, wyjaśnia, że kryła się za tym
ciekawość i chęć poznania rzeczy nieoczy
wistych. Inspiracją był właśnie serial „Lie
to me” i wykorzystywanie sygnałów mowy
ciała do rozwiązywania różnego rodzaju
spraw. – Pojawił się pomysł, by napisać
taką powieść, której śledztwo będzie opar
te na znajomości mowy niewerbalnej. I tak
naprawdę właśnie wtedy zaczęła się cała
przygoda – wyjaśnia Małgorzata Łatka.
Czym różni się praca profilerów od pra
cy specjalistów od mowy ciała? Profile
rzy prowadzą w istocie własne śledztwo,
sami zbierają dowody na miejscu zbrodni
czy rozmawiają ze świadkami, ponieważ
zwracają uwagę na zupełnie inne szcze

góły niż oficerowie śledczy. Inaczej jest
ze znawcami mowy ciała, których praca
polega na analizie nie śladów, a zachowań.
– Taka osoba zwraca uwagę na wszystko,
co jest związane z mową ciała, zaczynając
od wskazówek, takich jak: postawa danej
osoby, ułożenie rąk i nóg, sposób wypo
wiedzi, gestykulacja, a kończąc na bardziej
subtelnych i trudniejszych w dostrzeżeniu
mikroekspresjach – mówi.
Mikroekspresje to nieświadome ruchy mi
miczne, które służą wyrażaniu emocji. Nie
można ich zamaskować, ale obserwacja
jest bardzo trudna, gdyż trwają mniej niż
jedną czwartą sekundy. Dzięki nim można
ocenić, że dana osoba kłamie lub ukrywa
swoje prawdziwe uczucia.
W „Kamforze” Łatka ujawnia sekrety
mowy niewerbalnej. Dlaczego nogi są
najszczerszą częścią ciała człowieka? Czy
sprawca może oszukać profilera lub znik
nąć z miejsca zbrodni zupełnie bez śladu?
Odpowiedzi na te zdumiewające pytania
można znaleźć na kartach jej powieści.

Małgorzata Łatka – Rocznik 1984. Od lat zafascynowana tematem mowy ciała, który stał się inspiracją do napisania kryminału.
Świetnie przyjęta Kamfora to pierwsza część serii o Lenie Zamojskiej – specjalistce w zakresie czytania mowy niewerbalnej.
Mieszka w Krakowie, studiowała na tamtejszych uniwersytetach – Rolniczym i Jagiellońskim. Zadebiutowała w 2015 roku powieścią
obyczajową Podpowiedź serca, nagrodzoną przez jury w konkursie portalu Granice.pl na najlepszą książkę na lato.
W zgłębianiu tematu mowy ciała kierowała nią ciekawość i chęć poznania tego, co nieoczywiste. Sygnały, które przeczą wypowiadanym słowom, dziś traktuje jako powód, by przyjrzeć się czemuś bliżej. Bo nic przecież nie jest po prostu czarne lub białe.
W przygotowaniu kolejna część serii, Matnia.

Większość społeczeństwa błędnie uważa, że potrafi odczytać mowę
ciała i trafnie ocenić drugiego człowieka. Dziesiątki mitów w stylu „gdy ktoś patrzy mi w oczy to mówi prawdę” zaburzają taką ocenę
i mogą kosztować nas karierę, związek a czasem zdrowie. To iluzja
wiedzy, dzięki której czujemy się bezpiecznie. Wydaje nam się, że potrafimy rozpoznać psychopatę, pedofila czy mordercę, co jest wielkim kłamstwem. Najnowsze badania naukowe dają narzędzia, by
widzieć więcej. Z taką wiedzą możemy uzyskać znaczącą przewagę
nad innymi. Co by było, gdybyśmy w ułamku sekundy wiedzieli, co
czuje nasz rozmówca? Czego pragnie?
„Kamfora” to zaskakujący kryminał. Zaostrzy Wasz apetyt na dostrzeganie tego, co niewypowiadane.
- Piotr Marszałkowski, ekspert odczytywania mowy ciała
(www.marszalkowski.org)
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CZY CIERPISZ Z POWODU WRASTAJĄCEGO PAZNOKCIA??? ODCZUWASZ BÓL???

Wrastający paznokieć to bolesna dolegliwość. Początkowo jest jedynie przyczyną lekkiego dyskomfortu.
Jednak w miarę wrastania paznokcia pojawiają się bóle palucha u stopy, co w końcu uniemożliwia chodzenie.

Instytut Urody Elf
Krzeszowice, ul. Daszyńskiego 1

Co można zrobić w przypadku wrastającego paznokcia???
• można zastosować klamrę VHO, która działa szybko i łagodnie
• zakładanie klamry na wrastający paznokieć jest prawie bezbolesne

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

Jakie są zalety klamer ???
• natychmiastowe ustanie bólu
• uniknięcie bolesnych operacji
– ważna zaleta nie tylko dla diabetyków
• nie przeszkadzają podczas chodzenia
• nie ograniczają sprawności ruchowej (nie trzeba rezygnować np. z ulubionego sportu, nie wymagają zwolnienia
lekarskiego z pracy)
Wrastające paznokcie – przyczyny
• nieprawidłowo obcięte paznokcie, czyli zwykle „na okrągło” lub
zbyt krótko - zbyt blisko skóry, są najczęstszą, ale nie jedyną
przyczyną wrastania paznokci

www.gabinetelf.pl

Innymi przyczynami mogą być również:
• skaleczenie wału paznokciowego
(np. przy wycinaniu tzw. skórek)
• usuwanie brudu zgromadzonego pod paznokciami
za pomocą czubka nożyczek
• noszenie butów na wysokim obcasie, z wąskimi czubkami,
zbyt ciasnych lub zbyt luźnych
• przypadkowe uderzenia, przytrzaśnięcia
i inne uszkodzenia paznokcia
• wykonywanie ćwiczeń fizycznych
wywołujących dodatkowy nacisk na stopę
• nawracająca grzybica
• nadwaga
• wrodzona predyspozycja do wrastania paznokci
(wówczas paznokieć samoistnie rośnie w dół)

Kiedy zakładane są klamry???
• profilaktycznie w przypadku łagodnego wrastania paznokcia
• w ciężkich przypadkach zapobiegają one operacji

Instytut Urody Elf jest partnerem
Powszechnego Programu Profilaktycznego Zdrowe Nogi
W naszym Instytucie oferujemy specjalistyczne metody pielęgnacji stóp:
• pedicure wykonywane są przy użyciu najnowocześniejszego, bezinwazyjnego aparatu firmy GERLAH (frezarka do pedicure, autoklaw
do sterylizacji, myjka ultradźwiękowa do dezynfekcji, instrumenty
ze stali chirurgicznej, frezy kamienne, ceramiczne, diamentowe)
• klamry na wrastające paznokcie
• rekonstrukcje płytek paznokciowych
• usuwanie odcisków, nagniotków, modzeli
• fachowe zabiegi na pękające pięty, suchą skórę itp.
• doświadczenie w opiece nad chorymi na cukrzycę
• pobieranie materiałów do badań mykologicznych w profilaktyce
p/grzybiczej

„POLE GRY” – NOWA WYSTAWA
W AKADEMII W BRONOWICACH

Już od 4 października miłośnicy sztuki mogą obejrzeć kolejną wystawę
w Akademii w Bronowicach – „Pole Gry”. Tym razem swoje prace prezentu
ją studenci i doktoranci Katedry Scenografii Wydziału Malarstwa Akademii
Sztuk Pięknych w Krakowie.

Doskonałe połączenie elegancji, estetyki
i nowoczesnych technologii, zapewniające
nawet 22%* więcej światła w pomieszczeniu.

Krzeszowice,
ul. Kościuszki (obok CPN)

tel. 12 282 36 66,
kom. 606 633 791

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

Wystawa „Pole Gry” otwiera
kolejny sezon wystawienniczy
w Akademii w Bronowicach.
Przedstawia prace studentów
i doktorantów krakowskiej Aka
demii Sztuk Pięknych, którzy
doskonalą swój warsztat arty
styczny w Katedrze Scenografii
na Wydziale Malarstwa. Zapre
zentowane obiekty i wizualizacje
określają zakres problemowo – te
matyczny programu kształcenia,
ale także rozpiętość artystycz
nych poszukiwań i różnorodność
podejmowanych
plastycznych
rozwiązań. W studenckich in
terpretacjach scenicznych prze
strzeni zobaczymy więc nie tylko
tematy takich klasyków jak Szek
spir czy Czechow, ale też próby
własnego spojrzenia na wymaga
jące dzieła Lema czy Kafki.
- „Pole Gry” to przestrzeń, jaką
scenograf kreuje w swej artystycznej wyobraźni wyznaczając,
w oparciu o analizę tekstu literackiego i przy współpracy z reżyserem, świat zaistnienia dzieła
łączącego słowo, obraz i muzykę.
Scenografia zajmuje się bowiem
stwarzaniem niezbędnego plastycznego terenu, w którym zaistnieć może artystyczne zdarzenie o wielu wymiarach - mówi dr

hab. Jan Tutaj, prof. ASP, kurator dzie codziennie, od poniedziałku
artystyczny galerii.
do piątku w godz. 15.00 – 21.00,
Wystawa „Pole Gry” w Akademii a w soboty i niedziele w godz.
w Bronowicach (Galeria Brono 9.00–21.00
wice, ul. Stawowa 61) czynna bę
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WOLNI OD AZBESTU

Zajęcia edukacyjne grupy starszaków z tenczyńskiego
Przedszkola z Fundacją www.wolniodazbestu.pl

To już kolejny raz w tym roku przedszkolaki z zerówki uczestniczyły w zajęciach
i zabawach dotyczących ekologii i szkodliwości azbestu. W ramach zajęć dzieci
dowiedziały się co to jest azbest i jak chronić się przed jego złym wpływem.
Dzieci odwiedził wspaniały smok Azbeścik, z którym robiły doświadczenia i wspólnie się bawiły. Na koniec spotkania przedszkolaki otrzymały ulotki i upominki.

ul. Dębowa 11, 32-067 Tenczynek
tel. kontaktowy: 606 630 628
e-mail: sbbremonty@gmail.com

• adaptacje poddaszy
• zabudowy karton/gips
• suﬁty napinane
• odwierty w betonie
oraz
• inne prace remontowo - budowlane
• solidne i szybkie realizacje
• kompletny, nowy sprzęt budowlany
• przystępne ceny
• wieloletnie doświadczenie w branży budowlanej
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VIII TOWARZYSKI TURNIEJ ŚWIETLIC
ŚRODOWISKOWYCH GMINY ZABIERZÓW
POD HASŁEM „PODRÓŻ DOOKOŁA ŚWIATA”

24 września 2016 r. w Gospodarstwie Rybackim w Dolinie Będkowskiej, odbyło się podsumowanie VIII
Triady- Towarzyskiego Turnieju Świetlic Środowiskowych Gminy Zabierzów, który w tym roku przebiegał
pod hasłem „PODRÓŻ DOOKOŁA ŚWIATA”. Organizatorem TRIADY jest Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych przy wsparciu Urzędu Gminy Zabierzów- Wydziału ds. Rozwoju i Promocji.
Od 2009 roku zajęcia świetlic śro
dowiskowych zostały wzbogacone
o integracyjny cykl działań profilak
tyczno- wychowawczych zwanych
TRIADĄ gminną. Turniej składa się
z 3 tematów: Świątynia- kształcenie
pozytywnych cech człowieka, Te
atr- kształcenie umysłu i poszerzanie
wiedzy, Stadion-ćwiczenie spraw
ności fizycznej i sportowej postawy.
W każdym roku temat TRIADY
jest inny, a wyboru tematu dokonują
wychowawcy świetlic we współpracy
z wychowankami.
W okresie wakacji dzieci ze świe
tlic środowiskowych uczestniczyły
w akcji LATO. Wychowankowie
brali udział w wycieczkach, ogni
skach i innych wydarzeniach. Finan
sowanie wyjazdów zapewniła gmina
Zabierzów.
Organizatorzy TRIADY w Doli
nie Będkowskiej przygotowali wiele
atrakcji dla uczestników- poczęstu
nek, ściankę wspinaczkową, plac
zabaw, konkurs wiedzy o gminie Za
bierzów, łowienie ryb, kule wodne,
pokaz sprzętu strażackiego OSP Ko
bylany, pływanie kajakami pod opieką
ratowników. Dzięki zaangażowaniu
Policjantów z referatu dla nieletnich
Komendy Powiatowej Policji w Kra
kowie, dzieci mogły przekonać się jak
na zachowanie dorosłych za kierow
nicą wpływa alkohol, poprzez prezen
tację (warsztaty) w alkogoglach. Poli
cjanci instruowali też uczestników, że
zawsze powinni reagować na niewła
ściwe zachowanie dorosłych po spoży
ciu alkoholu. Świetlice prezentowały
spektakle, piosenki, wiersze i scenki,
wszystko związane z tematem prze

wodnim- „Podróż dookoła
świata”. Sala spotkania uczest
ników TRIADY, została ude
korowana na czas trwania im
prezy pracami plastycznymi,
które od 2 października będą
prezentowane w sali wystawo
wej Samorządowego Centrum
Kultury i Promocji Gminy
Zabierzów oraz na stronie
www.zabierzow.org.pl.
Zastępca Wójta Gminy Zabierzów
Bartłomiej Stawarz, wręczył zwy
cięzcom VIII TRIADY dyplomy,
nagrody i przechodni Puchar Wójta
Gminy Zabierzów, który w tym roku
powędrował do świetlicy środowisko
wej w Pisarach, prowadzonej przez
p. Małgorzatę Kasprzyk. Świetlica
ta w całorocznej klasyfikacji świetlic
środowiskowych zajęła I miejsce, II
miejsce zdobyła świetlica z Nielepic,
a III miejsce świetlica z Niegoszowic.
Dzieci z pozostałych świetlic otrzy
mały dyplomy uczestnictwa, słodycze
i pamiątkowe koszulki z logo Gminy
i Triady. Podziękowanie za bardzo
dobrą pracę wychowawczą na rzecz

dzieci i młodzieży skierował zastępca
wójta Bartłomiej Stawarz do wszyst
kich wychowawców świetlic środowi
skowych i organizatorów TRIADY
w gminie Zabierzów.
Organizatorzy TRIADY składają
serdeczne podziękowanie dla Klubu
Seniora Młodzi Duchem i Ochotni
czej Straży Pożarnej w Kobylanach,
za pyszne ciasta i prezentację sprzę
tu strażackiego oraz zabezpieczenie
imprezy. Podziękowania kierujemy
także do p. Bartłomieja Szczoczarza
z Gospodarstwa Rybackiego za po
moc w organizacji imprezy.
vv Tekst: Janina Wilkosz
Zdjęcia: Małgorzata Tomczyk
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CYKL: Z BAŚNIĄ I LEGENDĄ WĘDRÓWKI PO ZIEMI KRZESZOWICKIEJ

LEGENDA O DIABLE CO DROGI DO PIEKŁA
ODNALEŹĆ NIE POTRAFIŁ - CZĘŚĆ 2
To była dziwna opowieść. Ktoś
pisał o tym, że siedział sobie spokojnie z towarzyszami w ciemnym
i gorącym miejscu, które nazywał
Infernum, gdy nagle w sklepieniu
nad ich głowami otwarła się dziura,
do wewnątrz wpadło białe słoneczne światło i dały się słyszeć przerażone ludzkie głosy: „Dokopaliśmy
się do piekła! Uciekajmy!”
Autor zapisu wyskoczył za uciekającymi ludźmi, którzy na jego
widok zaczęli krzyczeć jeszcze
głośniej i bardziej rozpaczliwie:
„Diabeł! Diabeł! Ratuj się, kto
w Boga wierzy!” Próbował się do
nich zbliżyć, ale ludzie uciekali
jeszcze prędzej i krzyczeli co sił
w płucach. Biegł za nimi polami, stokiem porośniętym bukami
o mocnych, strzelistych pniach.
Gdy dotarł do skraju lasu, zatrzymał się. Z oddali dobiegł do niego
odgłos dzwonów. Poczuł się źle.
Ten dźwięk, zupełnie mu obcy,
stawał się trudny do zniesienia.
Zawrócił. Chciał znaleźć drogę powrotną do swojego Infernum, ale
bezskutecznie. Kompletnie stracił
orientację, las wszędzie wydawał
mu się taki sam. W dodatku nieszczęsnego diabła od huku dzwonów rozbolała głowa. Postanowił
trochę odpocząć i potem spokojnie
poszukać drogi do domu. Zasnął
w jakichś gęstych chaszczach. Ile
czasu spędził we śnie? Trudno mu
było określić. Piekło jest wieczne
i pojęcie czasu w nim nie istnieje;
tutaj zaś, na powierzchni ziemi,
czas reguluje wszystko i mierzy
się wschodami i zachodami słońca
i księżyca.

Ruszył przed siebie. Napotkane
zwierzęta uciekały od niego
ze strachem, tak
samo jak ludzie.
Nie bały się go
tylko węże, czarne kruki oraz napotkany w głębi
lasu dziki czarny
kot.
Długo błąkał się
w ten sposób.
Nie potrafiłby powiedzieć czy
upłynęło kilka dni, czy może kilka miesięcy? A może były to całe
lata lub stulecia? W końcu odnalazł
głęboką studnię, z której kiedyś
wyskoczył. Niestety, niedostępne
niegdyś miejsce bardzo się zmieniło. Niedaleko szybu znajdował się
teraz ogromny klasztor, w którym
co chwila biły dzwony. W klasztorze mieszkało mnóstwo mnichów.
Nie bali się oni diabła. Na jego widok chwycili za kropidła z wodą
święconą. Skołowany czart uciekł
od nich w popłochu. Nocą spróbował zbliżyć się od innej strony do
dziury wykutej przez ludzi, którzy
kiedyś szukali tu czegoś w ziemi
— może złota? — i dokopali się do
Infernum. Jakaż była jego rozpacz,
gdy stwierdził, iż znajduje się tam
teraz głęboka studnia napełniona
wodą i że ta woda również jest —
święcona! W dodatku nieopodal
studni, w malutkim domku, osiedlił się jeszcze jeden zakonnik, najgroźniejszy ze wszystkich, który
bez przerwy modlił się i odmawiał
różaniec!

Biedny diabeł, zmęczony długim
błądzeniem po lesie, z głową obolałą od huku dzwonów, prześladowany przez ludzi, zrozumiał, że sytuacja była beznadziejna: powrotna
droga do Infernum była zamknięta
na zawsze. Pozostawało mu tylko błąkać się po okolicy, na coraz
mniejszym obszarze, gdyż coraz
częściej natykał się na przydrożne
kapliczki i krzyże, do których nie
mógł się zbliżać.
Pewnego razu wykorzystał moment, kiedy groźny pustelnik Eliasz
poszedł w jakiejś sprawie do klasztoru. Zdobył się na odwagę, zakradł
się do jego celi i zabrał mu kilka
arkuszy pergaminu. Zamierzał napisać o swojej niedoli, w nadziei że
kiedyś jakiś inny diabeł odnajdzie
jego notatki i pomoże mu odszukać powrotną drogę do domu…
* * *
ciąg dalszy nastąpi
vv Autorzy:
uczniowie kl. III a
s.p. Zespołu Szkół w Tenczynku
pod kierunkiem wychowawczyni
Agaty Czopor.

Z INTEGRACJĄ I TRADYCJĄ NA „RANCZU ARTEMIDY”

W słoneczną, wręcz upalną sobotę 10 września, w gościnnym „Ranczu Artemidy” w Nowej Górze, odbył się „Integracyjny Piknik Tradycji”. Było to spotkanie rodzin
opiekujących się osobami niepełnosprawnymi, ich krewnych i przyjaciół, podczas którego uczestnicy mogli doświadczyć radości płynącej ze wspólnych rozmów,
zabaw oraz bliskiego kontaktu z pięknem przyrody.
Organizatorzy zapewnili przy
byłym mnóstwo atrakcji. Można
było skorzystać z przejażdżek
konnych. Mali i duzi , w ramach
warsztatów artystyczno – zie
larskich wykonywali prace pla
styczne z użyciem darów natu
ry takich, jak nasiona, kwiaty,
drewno. Malowali też ściany
papierowego domku według
własnych pomysłów oraz lepili
z gliny. Wszyscy mogli również
posłuchać opowieści o dawnych
tradycjach gospodarskich ma
łopolskiej wsi, a potem własno
ręcznie wydoić krowę i zrobić
masło. Dzieci spędzały czas na
zabawie w ogrodzie, gdzie mogły
odkryć prawdziwe piękno przy
rody . Bliski kontakt ze zwierzę
tami gospodarskimi budził różne
emocje. Największym zaintere
sowaniem cieszyły się króliczki,
tulone przez małych i dużych.

Na pełnych wrażeń uczestników
czekał poczęstunek w postaci
grillowanych kiełbasek i drobio
wych mięs, domowego ciasta,
śliwkowego kompotu i napojów
gorących. Można było również
cały czas degustować sery i masło
wykonane bezpośrednio w go
spodarstwie rolnym.
Opiekunowie
niepełnospraw
nych, podczas wspólnych roz
mów, dzielili się radościami,
sukcesami, troskami, doświad
czeniami w walce z trudnościami
i chorobami. W takich momen
tach buduje się przyjaźń, po
czucie więzi oraz wsparcia. Na

tomiast wspólna zabawa dzieci
zdrowych z niepełnosprawny
mi pozwala rozwijać empatię,
wrażliwość, uczy trudnej sztuki
tolerancji i pomagania. Osoby
z deficytami mają szansę na au
tentyczną radość, odkrywanie
nowych możliwości, zapomnie
nie o ograniczeniach, przeby
wanie w atmosferze akceptacji
i ciepła.

„Integracyjny Piknik Tradycji”
został zorganizowany dzięki ini
cjatywie i wsparciu finansowemu
Stowarzyszenia Miłosierdzia św.
Wincentego a Paulo oraz dotacji
z Gminy Krzeszowice w ramach
realizacji zadania publicznego
„działania na rzecz osób nie
pełnosprawnych”. W imprezie
uczestniczyli miedzy innymi
członkowie nieformalnej grupy
wsparcia dla rodziców, opieku
nów i przyjaciół dzieci niepełno
sprawnych „Supporto”, działają
cej przy Poradni Psychologiczno
– Pedagogicznej w Krzeszowi
cach. Spotkania grupy odbywają
się co drugi czwartek (najczę
ściej pierwszy i trzeci w miesią
cu, aktualne terminy na facebo
oku „Grupa Supporto”) od godz.
9.30 i są otwarte dla wszystkich
zainteresowanych.
Z podziękowaniami dla organi
zatorów, dobroczyńców i wszyst
kich, którzy włączyli się w szla
chetną ideę integracji.
vv Grupa „Supporto”
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Czy Minister Kultury zadba o Tenczyn?

Aby ocalić Tenczyn od zniszczenia konieczne jest utrzymanie tempa prac za
bezpieczających na dotychczasowym poziomie. Tymczasem zamek podlega
dynamicznym zmianom własnościowym, a wniosek o wpisanie go na listę pomników historii
utknął w urzędniczych szufladach. O rozwiązanie tych problemów stowarzyszenie Ratuj Ten
czyn zwróciło się do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Profesora Piotra Glińskiego.
Ze szczegółami pisma adresowanego do Ministra można zapoznać się na stronie:
www.ratujtenczyn.org

KĄCIK KULINARNY

SAŁATKA Z BURAKAMI PIECZONYMI I GORGONZOLĄ
Numery kontaktowe dla hurtowni, sklepów i restauracji:
Przedstawiciel handlowy - 663 033 466
Biuro - 12 257 91 66

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.

Sałatka z burakami pieczonymi i gorgonzolą, zagościła najpierw
u mnie w pracy na drugie śniadanie, a potem w domu na kolację.
Oj, zakochałam się w tym smaku.
Sałatka z burakami pieczonymi i gorgonzolą
(dla 4 osób)
• 2 podłużne buraki
• 15 dkg gorgonzoli
• łyżeczka nasion
słonecznika
• łyżeczka pestek dyni
• 2 łyżki oleju z dyni (lub
oliwy z oliwek)
• świeżo mielony pieprz
Buraki myjemy dokładnie,
zawijamy w folię aluminiową
i wkładamy do piekarnika. Pie
czemy buraki godzinę w 180 C,
zostawiamy w folii do wystu
dzenia. Odwijamy z folii buraki,
ściągamy z nich skórkę, kroimy
w plastry i układamy je na ta
lerzu. Pokruszoną gorgonzolę
rozsypujemy na burakach, deli
katnie polewamy olejem/oliwą
i posypujemy pestkami, dopra
wiamy pieprzem. Podajemy.
vv Ulla Pałka

32-300 Olkusz, ul. Przemysłowa 14

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

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

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

MY DESTINY - ZAPACH DODAJĄCY SIŁY!!!
MY DESTINY to nowy zapach ORIFLAME emanujący
pozytywną energią i dodający pewności siebie.
Ta perfumowana woda zawdzięcza swoją wewnętrzną moc turmalinowi - półszlachetnemu kamieniowi,
któremu przypisuje się niezwykłe działanie energetyczne. Podnosi poczucie własnej wartości i pomaga
wyrażać swoją kreatywność.
Każdy flakon jest unikatowy, zdobiony niepowtarzalnym motywem. Po raz pierwszy w branży perfumeryjnej każdy flakon jest inny, nie ma dwóch identycznych.
My Destiny to nie tylko perfumy, to nazwa całej kolekcji akcesoriów.
Charakteryzuje się połączeniem geometrycznych form z głębokim,
turkusowym kolorem inspirowanym barwą turmalinu. Doskonale
podkreśli Twój indywidualny styl i charakter.
Tylko w październiku do każdego zamówienia
- próbka MY DESTINY GRATIS!!!

Biuro Niezależnego Konsultanta w Krzeszowicach
ul. Legionów Polskich 1 (budynek TP), I piętro
• poniedziałek, sobota 10.00 - 13.00 •
• Wtorek i czwartek 12.00 - 18.00 • 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

Kontakt: Małgorzata Poznańska tel. 696-052-702
Możesz zarejestrować się na stronie www.twoje-ori.olkusz.pl
i mieć dostęp do dodatkowych promocji oraz zakupów bez marży.
Będziesz mieć też możliwość dodatkowych zarobków.
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MODA NA ZDROWIE – A WIĘC DIETA CZY SPORT? ZAPRASZAMY DO GABINETU DIETETYCZNEGO
Polskę ogarnął szał na zdrowe żywienie. Dieta i gotowanie to gorące tematy we wszystkich mediach. Kuli
narne programy emitowane w telewizji uczą jak przyrządzać zdrowe posiłki, a osobiste blogi ekspertów
wspierają w zmianie nawyków żywieniowych. Dzięki panującej modzie na zdrowy styl życia coraz więcej
z nas jest świadomych jak ogromną rolę w naszym życiu odgrywa dieta. Zaczynamy baczniej przyglądać
się swojemu codziennemu menu i eliminujemy z niego niezdrową żywność. Wiemy, że racjonalne żywienie
oparte na zalecanych produktach spożywczych to nasz sprzymierzeniec w drodze do zachowania zdrowia.
Zbilansowana dieta powinna zaspoka
jać najważniejsze potrzeby organizmu.
Powinna być dopasowana do wieku,
płci oraz uwzględniać naszą aktywność
fizyczną. Tylko urozmaicony jadłospis
zapewni nam dowóz odpowiedniej daw
ki witamin i składników mineralnych.
Ale czy to wystarczy? Gdy borykamy się
z dużą nadwaga czy też otyłością sama
dieta to nie wszystko. Stosując jedynie
dietę, waga spada systematycznie przez
pewien czas, niestety potem obserwu
jemy zahamowanie ubytku masy ciała.
Dzieje się tak z dwóch powodów. Po
pierwsze – nasz organizm dostosowuje się
do mniejszej ilości dostarczanych kalorii
i przechodzi na „tryb oszczędnościowy”,
aby przetrwać ciężkie czasy naszej diety.
Po drugie - oprócz tkanki tłuszczowej,
tracimy również trochę tkanki mięśnio
wej, a im mniej mamy mięśni, tym wol
niej spalamy. W tym okresie, jeżeli nie
zrobiliśmy tego do tej pory, powinniśmy
włączyć większą aktywność fizyczną.
Zapobiega to utracie mięśni i przyśpiesza
metabolizm. Pomaga utrwalić uzyskane
efekty i zapobiega efektowi jo-jo.

Właściwa dieta i aktywność fizyczna
są jednakowo ważne i niezbędne dla
organizmu człowieka, dla zapewnienia
optymalnego zdrowia i sprawnego dzia
łania metabolizmu. Rozwój cywilizacji
i postęp technologiczny zmieniły niestety
zachowania współczesnego człowieka,
naruszając tę ewolucyjnie wypracowaną,
naturalną równowagę między ruchem
a codzienną dietą. Chodzi o ruch i ak
tywność fizyczną, a nie o sport, który ma
charakter wyczynowy. Każdemu czło
wiekowi dla zachowania dobrego stanu
zdrowia potrzebna jest codzienna, co
najmniej umiarkowana, lecz regularna
aktywność fizyczna. Wysiłek fizyczny
powoduje wydzielanie korzystnych dla
zdrowia substancji i wpływa na przemia
nę materii. Działa on podobnie jak cenne
składniki pokarmowe, wchodzi z nimi
w korzystne interakcje, chroni przed nad
wagą i otyłością, wydłuża życie.

Piramida Zdrowego Żywienia
i Aktywności Fizycznej
Do pomocy w walce o zdrowy styl życia
przychodzi nam najnowsza piramida
zdrowego żywienia z 2016 opracowana
przez Instytut Żywności i Żywienia.
Zawiera ona spore, można nawet powie
dzieć rewolucyjne zmiany, które odzwier
ciedlają najnowsze ustalenia nauki w za
kresie żywienia człowieka. Jakie zmiany
zatem konkretnie nastąpiły w porów
naniu z poprzednią piramidą? Jednym
zdaniem opisuje to prof. Mirosław Jarosz,
dyrektor Instytutu Żywności i Żywienia
„Aktualna piramida jest m.in. odpowiedzią
na zalecenia WHO, a jej myśl przewodnią
można ująć tak: mniej cukru, soli i tłuszczu,
więcej błonnika.”
Przyjrzyjmy się razem, jakie zmiany
przynosi nam nowa PIRAMIDA:

vv AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA
W poprzedniej piramidzie aktywność
fizyczna nie była pomijana, ale dziś do
dano ją do piramidy, co wpływa nawet
na nową nazwę, pokazując jak istotny to
czynnik w utrzymaniu dobrego zdrowia.
Codzienna aktywność fizyczna (mini
mum 30-45 minut) jako baza zdrowego
życia – tak można czytać nową piramidę.

vv AWANS WARZYW I OWOCÓW
To chyba największa zmiana. W poprzed
niej piramidzie, bazą w odżywianiu były
produkty zbożowe. Dziś ich miejsce zastę
pują warzywa i owoce, uznane za produkty,
których powinniśmy spożywać najwięcej.
Ponad połowę (!) naszej diety mają stanowić
owoce i warzywa. Pamiętać jednak trzeba
o tym, że warzywa są bardziej pożądane –
powinno ich być 3/4 a owoców mniej – 1/4.
Ta ogromna zmiana spowodowana jest fak
tem, że coraz więcej badań jasno dowodzi,
że warzywa i owoce powinny być podstawą
naszego żywienia. Dostarczają one wielu
bezcennych składników (mineralnych,
witamin, polifenoli) i w istotny sposób
zmniejszają zachorowalność oraz umieral
ność na choroby układu krążenia, cukrzycę
czy nowotwory.

vv WODA
Konieczność picia wody także została
bardziej podkreślona – wodę zobaczyć
możemy z boku piramidy, na wysokości
warzyw i owoców, co pokazuje, że to tak
że bardzo ważny czynnik, by utrzymać
dobrą kondycję. Minimum 1,5 litra wody
dziennie – to zalecenie z najnowszych
wytycznych IŻŻ.

vv PODKREŚLENIE KONIECZNOŚCI
OGRANICZANIA SOLI I CUKRU
Graficznie przedstawiono konieczność
ograniczania soli i cukru, które są uznane
za głównych winowajców chorób cywi
lizacyjnych. Konieczność ograniczenia
spożycia soli, która jest przez lekarzy
nazywana „cichym zabójcą”, współod
powiedzialny m m.in. za sporą część
zawałów serca i udarów mózgu jak i cu
kru, odpowiedzialnego m.in. za cukrzycę
i otyłość – została w nowej piramidzie
bardzo podkreślona.
vv ZIOŁA
W piramidzie umieszczono zioła, jako
zdrowy zamiennik soli, która przyczynia
się do wielu chorób cywilizacyjnych

vv ORZECHY
Obok wartościowych olejów, pokazano
w piramidzie także orzechy, podkre
ślając, że są one wartościową przekąską
i mogą być zamiennikiem słodyczy i in
nych „przegryzek”.

Pamiętać należy, że zalecenia się zmie
niają a naukowcy wciąż badają wpływ
diety na nasze zdrowie. Zapewne za
jakieś 5 lat dostaniemy kolejne nowe
zalecenia. Jedyne co nam pozostaje, to
zawierzyć aktualnej wiedzy i swojemu
zdrowemu rozsądkowi oraz temu, co
mówi nam nasz organizm.

vv Magdalena Górska
Dietetyk, „PerfectSlim”

Przygotuj szafę na mniejsze ubrania,
My zajmiemy się resztą:
• Terapia nadwagi i otyłości
• Terapia niedowagi
• Żywienie w chorobach
• Żywienie dzieci i młodzieży
• Dieta podczas ciąży i karmienia
• Żywienie sportowców

Zadzwoń i już dziś umów się na wizytę!!! tel. 733-030-663
„PerfectSlim” Doradztwo Dietetyczne
Krzeszowice, ul. Legionów Polskich 1 (Pasaż TP – I Piętro)
Cennik usług dietetycznych
Konsultacja dietetyczna jednorazowa – 80 zł
Opieka dietetyka długotrwała (3 spotkania) – 150 zł

Nawojowa Góra
ul. Krakowska 34
Info i zapisy: 510 026 040
Dołącz do nas na facebooku :)

Zapraszamy na indywidualne i grupowe zajęcia mentalne:

Joga, Pilates, Zdrowy Kręgosłup, Acroyoga
Na wszystkich zajęciach mile widziane dzieci
- stawiamy na wspólne aktywne spędzanie czasu.

CIĘŻKI PLECAK I JEGO WPŁYW
NA WADY POSTAWY U UCZNIÓW

Wady postawy to częsta przypadłość u dzieci i młodzieży. Zazwyczaj są to różnego
rodzaju skrzywienia kręgosłupa, płaskostopie czy problemy z kolanami. Na rozwój
wad wpływa nie tylko tryb życia prowadzony przez najmłodszych, ale też ciężki
tornister. I choć od dawna poszukuje się sposobów na zmniejszenie wagi plecaka, to
większość działań nie przynosi korzystnych efektów.
Dzieci w wieku wczesnoszkol
nym są najbardziej narażone na
problemy z kręgosłupem, ko
lanami czy stopami. To okres,
przyśpieszonego wzrostu ciała.
Trwa on zwykle od szóstego do
dziewiątego roku życia i wynosi
nawet do sześciu centymetrów
rocznie. Nie od dziś wiadomo,
że siedzący tryb życia negatyw
nie wpływa na rozwój młodego
człowieka. Dzieci siedzą nie tyl
ko w szkole i podczas odrabiania
lekcji, ale również odpoczywają
w pozycji siedzącej - czytają,
oglądają telewizję, grają na kom
puterze. Mięśnie słabną, obniża
się ogólna sprawność i w efek
cie dochodzi do wad postawy.
Już ponad 80% dzieci w wieku
szkolnym ma problemy. Najczę
ściej spotykane to wady kręgo
słupa. Wśród nich najpopular
niejszą jest skrzywienie boczne
- skolioza, co jest widoczne, kie
dy patrzymy na dziecko z przodu
czy też z tyłu. Widać nierówne
ustawienie barków, skośne usta
wienie miednicy. Nieco rzadziej
występują zaburzenia w płasz
czyźnie strzałkowej tak zwane
wypłaszczenie kręgosłupa lub
pogłębienia krzywizn fizjolo
gicznych: lordozy lędźwiowej
i kifozy piersiowej. Wady mogą
przekładać się na to, co dzieje
się również z kończynami dol
nymi. Nieleczone wady posta
wy mogą prowadzić do rozwoju
poważnych dolegliwości. Są one
związane z bólami kręgosłupa

i stanowią poważny problem
społeczny. Występują blisko
u 60% kobiet i 45% mężczyzn.
Zatem im wcześniej wykry
ta wada tym lepiej. U małych
dzieci zaleca się codzienną gim
nastykę korekcyjną, pływanie
przynajmniej dwa razy w tygo
dniu. Należy zwrócić szczególną
uwagę jak dzieci noszą tornister.
W większości przypadków jest
to noszenie na jednym ramie
niu, co powoduje zwiększenie
wad postawy. Delikatny kościec
oraz słabe mięśnie są szczególnie
narażone na dźwiganie. Stawy
dzieci poprzez rozciągliwość
aparatu wiązadłowego charak
teryzują się dużą ruchomością.
Przy codziennym noszeniu zbyt
ciężkiego plecaka istnieje ryzyko
przeciążeń układu ruchu. Warto
również dodać, że pełne ukształ
towanie lordozy szyjnej następu
je w wieku siedmiu lat, natomiast
lordozy lędźwiowej w wieku
dwunastu lat. Dlatego tak ważne
jest kształtowanie dobrych po
staw i nawyków w wieku szkol
nym. Odciążenie kręgosłupa od
tornistra - uczniowie dźwigają
w plecakach wiele niekoniecznie
potrzebnych przedmiotów. Pod
ręczniki stanowią tylko jedną
trzecią wagi tornistra. Reszta to
zeszyty w twardych oprawach,
piórniki, książki z biblioteki,
pudełka na drugie śniadanie,
stroje na zajęcia z wychowania
fizycznego, zabawki i wiele in
nych rzeczy.

Jak odjąć kilogramy?
• Przy zakupie plecaka należy
zwracać uwagę na jego wielkość,
kształt (dopasowany indywidu
alnie do dziecka), powinien być
wzmocniony lekkim stelażem
i mieć niewielki ciężar
• Zmniejszać ciężar plecaka po
przez noszenie przedmiotów
jedynie niezbędnych, wybór
zeszytów w miękkich, lżejszych
okładkach, napojów w lekkich
opakowaniach, przechowywa
nie w szkołach niewykorzysty
wanych w domach pomocy na
ukowych (książek, farb), obuwia
zamiennego itp.
• Kontrolować wagę plecaka,
waga nie powinna przekroczyć
10-15% wagi ciała dziecka
• Kontrolować zawartość plecaka,
usuwać w razie konieczności
zbędne rzeczy
• Pakować plecak w sposób unie
możliwiający przesuwanie się
jego zawartości
Podsumowując. Nie ma idealnego
rozwiązania dla ciężkich torni
strów. Rodzice częściej powinni
sprawdzać, co dziecko w nim nosi
i czy wszystko rzeczywiście jest aż
tak bardzo potrzebne. I najważ
niejsze – należy zwracać uwagę, by
plecak był prawidłowo noszony.
vv Anna Chrząścik
mgr rehabilitacji
Centrum Rehabilitacji
Rehmedica

STYPENDIA DLA NAJLEPSZYCH TANCERZY W GMINIE LISZKI

Wójt Gminy Liszki Paweł Miś wrę
czył wczoraj stypendia za szczegól
ne osiągnięcia w dziedzinie kultury.
W tym roku wyróżnieni zostali tan
cerze z Zespołu Pieśni i Tańca „Zie
mia Lisiecka” Grzegorz Galos oraz
Wiktor Kasprzycki. Tancerze w ciagu
ostatniego roku wielokrotnie stawali
na najwyższych stopniach podium
podczas turniejów tańców polskich
w formie towarzyskiej dumnie repre
zentując naszą gminę zarówno pod
czas turniejów o zasięgu regionalnym
jak i ogólnopolskim.
Stypendystom serdecznie gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów!
vv www.liszki.pl
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ZESPÓŁ MODLNICANIE NA OBCHODACH 333 ROCZNICY ODSIECZY WIEDEŃSKIEJ

Zespól Modlnicanie brał udział w obchodach 333 rocznicy Odsieczy Wiedeńskiej oraz międzynarodowym biegu sztafetowym Śladami Poczty Królew
skiej Króla Jana III Sobieskiego Kraków – Wiedeń „Listy do Marysieńki”.
O swoim wyjeździe opowiada przedstawicielka zespołu, rad
na z Modlnicy - Pani Bogumiła Pietrzyk: „Zaproszenie trafiło
do nas z PAKA-s Polonijny-Klub-Aktywności-SportowychStrzelectwo-Sportowe - Wiedeń. Nawiązana współpraca z pa
nem Emilem Dyrczem- Prezesem w/w klubu oraz Krystyną Ja
necką doprowadziło do naszego wyjazdu.
Wyruszyliśmy do Wiednia w dniu 10.09.2016 r., aby na górze
Kahlenberg (pol. Łysa Góra) przywitać tych, których żegnali
śmy w dniu 08.09.2016 r. na starcie w Krakowie czyli uczestni
ków (również z naszej gminy) Biegu Pocztyliona oraz uczcić 333
rocznicę Odsieczy Wiedeńskiej.
Byliśmy jedynymi „Krakowiakami”, którzy przybyli w to miejsce.
Jak nam powiedziano od lat przybywali tu tylko górale. Ale zanim
w dniu następnym tj. 11 września dotarliśmy do góry, zostaliśmy
przywitani przez pana Mariusza Michalskiego - pracownika Am
basady RP, który oprowadził nas po najważniejszych zabytkach
Wiednia. Pomimo ogromnego trudu, zmęczenia oraz piekącego
słońca byliśmy bardzo zadowoleni z pobytu w pięknym Wiedniu.

W tym samym dniu na terenie Arsenału – Wiedeń uczestniczyliśmy
na pokazie Husarii prezentowanej przez Małopolską Chorągiew
Husarską w Arsenale. W trakcie pobytu mieliśmy okazje na podzi
wianie pięknych koni oraz rycerzy oraz wysłuchania opowieści o ge
nezie odsieczy wiedeńskiej oraz o przebiegu bitwy, która zamknęła
potędze tureckiej dalszą ekspansje na kraje chrześcijańskie.
Zaproszono nas również na spotkanie z p, Arturem Lorkowskim
Ambasadorem RP w Wiedniu, p. Arturem Warzocha - Senato
rem RP, płk Adamem STĘPIEŃ Attaché RP w Wiedniu oraz
proboszczem ks. rektorem Józefem Krekora z parafii św. Józefa
na Kahlenbergu. Spotkanie było bardzo serdeczne opowiadali
śmy o naszej miejscowości i całej gminie Wielka Wieś.

11 września dotarliśmy do kościoła św. Józefa na górze Kahlen
berg, gdzie o godz. 10.00 uczestniczyliśmy w uroczystej Mszy
św. z udziałem przedstawicieli naszego Zespołu Modlnicanie
oraz zespołów góralskich. Procesję zamykał korowód Husarzy,
przedstawicieli Ambasady RP oraz zaproszeni goście z Władz
Austrii i Ukrainy.

Po Mszy św na dziedzińcu kościoła z którego rozpościera się
przepiękny widok na Wiedeń odbyły się dożynki polonijne, na
którym wystąpili Modlnicanie, jako jedyny zespół w strojach
krakowskich. Częstowaliśmy chlebem, który dla nas upiekła
pani Beata Cader z Szyc. Następnie po naszym występie więk

szość słuchaczy podążyła za nami i w parku poproszono nas o za
śpiewanie jeszcze raz. Tak też śpiewaliśmy razem z naszą kapelą
przez ok 2 godzin. Jak nam powiedziano od wielu lat tylko słu
chają górali. Towarzyszyły nam panie z KGW Bębło.
Za wspólny pobyt bardzo wszystkim dziękujemy. Polonia pozna
ła historie naszej gminy i Modlnicy.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do naszego wyjaz
du i pobytu w Wiedniu, a byli to: pani Krystyna Janecka z Bę
bła, Emil Dyrcz- Prezes PAKA-s Polonijny-Klub-Aktywności-

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

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

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

SPRZEDAMY!!!

MIESZKANIA:
• Kraków, ul. Wrocławska 3 pokoje, 59 m²
365 000 zł
• Kraków, ul. Malachitowa 1 pokój, 32 m²
190 400 zł
• Krzeszowice, os. Targowa 2 pokoje, 37 m²
175 000 zł
• Krzeszowice, okolice Nowej Wsi 4 pokoje, 76 m² 360 000 zł
DZIAŁKI BUDOWLANE:
• Krzeszowice, os. Czatkowice
z projektem domu jednor. 2400 m²
199 000 zł
• Krzeszowice, os. Czatkowice z War. Zab. 1200 m² 145 000 zł
• Krzeszowice, os. Zbik 5500 m²
400 000 zł
• Krzeszowice, 900 m2
110 000 zł
• Krzeszowice, 2000 m2
300 000 zł
2
• Krzeszowice, 1100 m
70 000 zł
• Krzeszowice, Os. Czatkowice, uzbrojona, 2500 m2 300 000 zł
• Siedlec, 1200 m2
80 000 zł
• Nowa Góra, uzbrojona, blisko centrum 1400 m2
90 000 zł
• 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
• Tenczynek, 800 m2 z mediami
105 000 zł
• 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:
2
• Brzezinka k/Rudawy z możliwością zabudowy 3000 m 55 zł/1 m2
• Brzezinka k/Rudawy, rolna, 3 ha
330 000 zł
• Krzeszowice, 0.08 ha
16 000 zł
• Krzeszowice, 0.1288 ha
13 000 zł
• Zalas, 0.75 ha
150 000 zł

• Zalas, teren „ZN”; 4.5 ha
120 000 zł
• Zalas, 40 a
35 000 zł
• Zalas, 26 a
20 000 zł
• Zalas, 63 a
100 000 zł
• Zalas, 20 a
15 000 zł
• Paczółtowice, 1.60 ha
80 000 zł
• 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
• Krzeszowice, 260 m2 stan surowy
380 000 zł
• Krzeszowice, 115 m² do zamieszkania
310 000 zł
• Wola Filipowska, 257 m² + garaż
460 000 zł
• Tenczynek, 95 m²
300 000 zł
• Tenczynek, pod lasem, blisko centrum 1800 m² działki
z domem jednor. 193 m² P.U.,
420 000 zł
• Paczółtowice, Dom jednor. Stan sur. Zamkn. 120 m²
P.U. na działce 950 m²
250 000 zł
• Zalas, 70 m² + zab. gosp.
180 000 zł
• Rząska, dom jednor. 900 m² działki
185m² P.U. domu
660 000 zł
• Miękinia, dom jednor. 70 m² P.U.
na działce 1165 m²
150 000 zł
• Karniowice k/ Trzebinii, dom jednor. Część. Wyremont.
100 m² z bud. gosp. 766 m² działki
159 000 zł
• Czerna, dom jednor. 180 m²
z garażem na działce 1600 m² NOWY
480 000 zł
KOMERCJA:
• Krzeszowice
Dr. Kraj. 79 Pawilon Handl. - Usł.- Biur. 35 m2
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

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!

Sportowych-Strzelectwo-Sportowe – Wiedeń, Firmie Lewiatan
z Modlnicy, Krakowskiej Spółdzielni Mleczarskiej, panu Ta
deuszowi Wójtowiczowi Wójtowi Gminy, Teatrowi Regional
nemu w Krakowie, GOKiS Biały Kościół, pani Beacie Cader
Piekarnia Szyce, pani Barbarze Jarosz mieszkance Modlnicy”.

vv www.wielka-wies.pl
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OBLĘŻENIE TENCZYNA, CZYLI ZAKOŃCZENIE SEZONU
REKONSTRUKCYJNEGO NA ZAMKU TENCZYN - FOTOGALERIA
W dniach 24-25 września dzięki krzeszowickiemu
Centrum Kultury i Sportu, Kompanii Dragonów Sta
rosty Lanckorońskiego imć Pana Zebrzydowskiego,
a w szczególności Panu Piotrowi Duszy oraz Pani
Dorocie Marek – sponsorowi wydarzenia – wszyscy
starsi i młodsi pasjonaci historii mogli poczuć XVII
wieczną atmosferę tenczyńskiego zamku.
Były zabawy, gry, pokazy musz
try, szermierki i życia obozowe
go, a także nauka XVII-wiecz
nych tańców…
Jednak najbardziej spektaku
larną i niezapomnianą częścią
wydarzenia była inscenizacja ob
lężenia Zamku Tenczyn doko
nanego przez Szwedów w 1655 r.

W wydarzeniu uczestniczyły grupy
rekonstrukcyjne z wielu europej
skich krajów, a imprezie patrono
wał Burmistrz Gminy Krzeszowi
ce Pan Wacław Gregorczyk.
vv Redakcja
Zdjęcia: M. Albercik „Albert”,
udostępnione przez
p. Piotra Duszę

Brzezie - ul. Narodowa 27
32 - 080 Zabierzów

tel. +48 12 376 40 72
fax +48 12 376 40 73
GSM: +48 501 719 744, 506 138 029

roda@roda-sklad.pl
www.roda-sklad.pl
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PORADY PRAWNE

RENTA W DRODZE WYJĄTKU

Ustawa o emeryturach i rentach z FUS (Dz. U. z 2009 r. nr 153,
poz. 1227 z późn. zm.) w art. 83 przewiduje uprawnienia Prezesa
ZUS do przyznawania świadczeń w drodze wyjątku.
Świadczenia te finansowane
są z budżetu państwa, a ich
wysokość nie może przekra
czać odpowiednich świadczeń
przewidzianych w ustawie
emerytalnej. Aby można było
otrzymać takie świadczenie
w drodze wyjątku osoba ubie
gająca się o jego przyznanie
musi spełnić łącznie następu
jące przesłanki: jest lub była
ubezpieczona albo zalicza się
do członków rodziny pozosta
łych po ubezpieczonym, nie
spełnia warunków do uzyska
nia świadczenia w trybie zwy
kłym wskutek szczególnych
okoliczności, nie może podjąć
pracy lub innej działalności
objętej ubezpieczeniami spo
łecznymi z uwagi na wiek lub
całkowitą niezdolność do pra
cy oraz nie posiada niezbęd
nych środków utrzymania.
Niespełnienie jednej z powyż
szych przesłanek wyklucza
możliwość przyznania świad
czenia w drodze wyjątku.

Rozpatrzenie wniosku o świad
czenie w drodze wyjątku nastę
puje dopiero po ostatecznym roz
strzygnięciu sprawy przez organ
rentowy lub sąd, w zakresie usta
lenia uprawnień do świadczenia
w trybie zwykłym, gdyż renta

wyjątkowa jest świadczeniem i o sytuacji materialnej, sporzą
przyznawanym w szczególnym dzone na druku ZUS Rp-15,
trybie przez Prezesa ZUS.
a także dokumenty potwier
Powyższe potwierdził Sąd dzające stan faktyczny wska
Apelacyjny
w
Warszawie zany w oświadczeniu. Wniosek
w wyroku z dnia 13 maja może być złożony w najbliższej
2005 roku sygn. akt II SA/Wa terenowej jednostce organiza
1989/04, który uznał, że: „roz cyjnej ZUS, w Centrali ZUS
patrywanie sprawy o świad lub korespondencyjnie.
czenie w drodze wyjątku do
puszczalne jest po ostatecznym
rozstrzygnięciu przez ZUS,
a w przypadku wniesienia od
wołania - po prawomocnym
wyroku Sądu stwierdzają
cym po stronie wnioskodawcy
brak uprawnień do świadczeń
z ubezpieczenia społecznego
w trybie ustawowym.”

Należy pamiętać również,
iż przyznanie renty w szcze
gólnym trybie ma charakter
uznaniowy gdyż jej otrzymanie
uzależnione od oceny indywi
dualnej sytuacji wnioskodawcy.

Zgodnie z wyrokiem Naczel
nego Sądu Administracyjnego
z 5 listopada 2014 roku sygn.
akt I OSK 2148/14 renta przy
Tak więc jeżeli wnioskodawca znawana uznaniową decyzją
otrzymał decyzję odmawia Prezesa ZUS jest świadczeniem
jącą prawa do renty z tytułu szczególnym, które może być
niezdolności do pracy, może przyznane wówczas, gdy wnio
ponownie ubiegać się o przy skodawca wykaże, że wskutek
znanie renty wyjątkowej. Jeśli obiektywnych,
niezależnych
natomiast odwołał się on od od niego, nadzwyczajnych oko
spornej decyzji, niezbędne jest liczności nie miał możliwości
najpierw zakończenie postępo nabyć prawa do świadczenia na
wania odwoławczego w sądzie. zasadach ogólnych.
W celu przyznania świadczenia
w drodze wyjątku należy wy
stąpić do Prezesa ZUS ze sto
sownym wnioskiem, załączając
do niego oświadczenie o sta
nie rodzinnym, majątkowym

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 NAS NAJTANIEJ!

"U GÓRALA" WSZYSTKO Z DREWNA

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

MOŻLIWOŚĆ DOWOZU WŁASNYM TRANSPORTEM

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

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

www.gwarek-nieruchomosci.pl
DO SPRZEDANIA

Wyodrębniony lokal (połowa domu)
w domu wolnostojącym w Czernej.

Całość umeblowana i wyposażona. Do domu
przynależy garaż blaszany oraz odgrodzona
połowa działki ok. 5,5 a, która jest współwłasnością.

DO SPRZEDANIA

Wielorodzinny dom, położony
w Tenczynku, działka 11 a.

Trzy kondygnacje. Nowa elewacja oraz blachodachówka, 3-stanowiskowy garaż. Dom może
być wykorzystany na cele prywatne bądź komercyjne: gabinety medyczne, rehabilitacyjne
itp. lub inną działalność gospodarczą.

Cena: 540 tys. PLN.

Cena: 165 tys. PLN.

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

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Dom 100 m kw. plus stodoła 60 m kw. na budowlanej działce 30 a we wsi Brodła
gm. Alwernia. Cena: 337 tys. PLN.
Dom 105 m kw. plus strych, we wsi Brodła gm. Alwernia. Cena: 199 tys. PLN.
Wyodrębniony lokal w domu wolnostojącym w Czernej gm. Krzeszowice, połowa
działki - ok. 5,5 a. Cena: 165 tys. PLN.
Dom ok. 45 m kw do remontu w Woli Filipowskiej, na działce 44 a - częściowo działka
budowlana M1, a częściowo ZN. Na działce budynek gospodarczy. Cena: 95 tys. PLN.
Mieszkanie 52,5 m kw, 3-pokojowe w Zabierzowie. Cena: 269 tys. PLN
Dom ok. 100 m kw. z przeznaczeniem do remontu w Jerzmanowicach, działka 10 a. W
domu wszystkie media. Cena: 205 tys. PLN.
Komfortowy dom 308 m kw. w Gminie Krzeszowice, działka 30 a.
Nowa cena: 1,39 mln PLN.
Dom dwurodzinny, dwukondygnacyjny w centrum Zabierzowa. Do sprzedania może
być również osobna kondygnacja. Dom może mieć przeznaczenie dwurodzinne, jak i
jednorodzinne. Cena: 550 tys. PLN
Wyodrębniona kondygnacja (80 m kw.) domu dwukondygnacyjnego w centrum
Zabierzowa. Cena: 320 tys. PLN.
Dom 2-3 rodzinny w Tenczynku, działka 11 a. Cena: 540 tys. PLN.
Dom w Tenczynku. 100 m kw. plus garaż., działka 7a. Cena: 300 tys. PLN.
Dom w Tenczynku 60 m kw., działka 7 a plus ok. 2 a udziału w drodze. Cena: 275 tys. PLN.
Budowa domu w Krzeszowicach, 126 m kw. plus garaż, na działce 8 a. Cena 185 tys. PLN.
Dom w Czułowie., 150 m kw., działka 15 arów. Cena: 540 tys. PLN.
Dom do remontu (można zamieszkać), w Jerzmanowicach pow. 80-90 m kw. plus
budynek gospodarczy, działka 5 a. Nowa cena: 145 tys. PLN.
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.
Komfortowe mieszkanie o pow. 55 m kw w Krzeszowicach. Cena: 249 tys. PLN
Kamienica w centrum Olkusza. Na dole dwa lokale użytkowe, na górze – powierzchnia
mieszkalna. Cena: 660 tys. PLN.

DZIAŁKI NA SPRZEDAŻ
19. Widokowa działka budowlano-rolna o pow. 63 a, z czego 17 a to działka budowlana
(M1U), w Żbiku, m. Krzeszowice. Działka o kształcie foremnego prostokąta.
Cena: 189 tys. PLN.
20. Widokowa działka budowlana 34 a (plus udział w drodze) w Krzeszowicach.
Cena: 204 tys. PLN.
21. Działka budowlana 26 a w Krzeszowicach. Cena: 210 tys. PLN.
22. Działka budowlana 48 a w Krzeszowicach 48 a. Cena: 230 tys. PLN.
23. Dla Dewelopera i nie tylko. Działka budowlano-usługowa o pow. 2,34 ha w centrum
Krzeszowic. Działka ze wszystkimi mediami włącznie z kanalizacją. Bardzo dobra
lokalizacja pod różnego rodzaju inwestycje: zabudowa jednorodzinna, lokal
usługowo-handlowy i inne. Jest możliwość zakupu mniejszej działki: 85 a, 81 a lub
67 a. Cena: 3 mln PLN.
24. Działka budowlano-usługowa o pow. 67,4 a w centrum Krzeszowic. Cena: 945 tys. PLN.
25. Działka budowlano-usługowa o pow. 85,6 a w centrum Krzeszowic. Cena: 1,19 mln PLN.
26. Działka budowlano-usługowa o pow. 81,6 a w centrum Krzeszowic. Cena: 1,13 mln PLN.
27. Widokowa działka budowlana 10,6 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 106 tys. PLN.
28. Widokowa działka budowlana 12 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 120 tys. PLN.
29. Widokowa działka budowlana 11,2 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 97 tys. PLN.
30. Widokowa działka budowlana 11,5 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 122 tys. PLN.
31. Widokowa działka budowlana 10 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 85 tys. PLN.
32. Widokowa działka budowlana 23,7 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 250 tys. PLN.
33. Działka budowlana 8 a w Tenczynku. Cena: 93 tys. PLN.
34. Działka budowlana 25 a w Tenczynku. Cena: 169 tys. PLN.
35. Działka budowlana 15,8 a w Sance pod zabudowę jedno lub wielorodzinną. W
okolicy działki znajduje się las (300m). Cena: 169 tys. PLN.
36. Widokowa działka budowlana ok. 17 a w Nowej Górze. Cena: 129 tys. PLN.
Jest możliwość zakupu działki ze stodołą, która może w przyszłości pełnić rolę
garażu oraz dodatkowymi 3 a działki.
37. Budowlana działka 12 a pod lasem, w Nawojowej Górze gm. Krzeszowice. Do
sprzedania także granicząca działka budowlana o pow. 13 a. Cena: 134 tys PLN.
38. Budowlana działka o pow. 13 a pod lasem, w Nawojowej Górze gm. Krzeszowice. Do
sprzedania także granicząca działka budowlana o pow. 12 a. Cena: 144 tys. PLN.
39. Działka budowlana 28 a w Miękini gm. Krzeszowice. Umowa na wyłączność.
Cena: 154 tys. PLN
40. Widokowa działka budowlana 7 a w Miękini, gm. Krzeszowice. Cena: 69,5 tys. PLN.
41. Działka budowlana 11,5 a w Woli Filipowskiej gm. Krzeszowice. Umowa na wyłączność.
Cena: 79 tys. PLN.
42. Działka budowlana 10 a w Bolechowicach. Cena: 199 tys. PLN.
43. Widokowa działka budowlana 19 a w Szczyglicach (jest możliwość wydzielenia
mniejszej działki). Cena: 342 tys. PLN.
44. Widokowa działka budowlana 10 a w Zelkowie. Cena: 193 tys. PLN.
45. Działka budowlana 10 a w Burowie, 3 km od Zabierzowie, 2 km od Balic.
Cena: 215 tys. PLN.
46. Działka budowlana 17 a w Karniowicach. Cena: 294 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA

DO WYNAJĘCIA

Komfortowe mieszkanie dwupokojowe
o pow. 52 m kw. w Krzeszowicach.

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

Duży salon z aneksem kuchennym, sypialnia z
balkonem, łazienka przedpokój. Do mieszkania
przynależy komórka lokatorska oraz garaż pod
powierzchniami mieszkalnymi.

Nowa cena: 249 tys. PLN.

54.

55.
56.
57.
58.

Niepowtarzalny, luksusowy dom
o pow. 308 m kw, położony na
działce 30 a, w okolicach Tenczynka.

Salon z kominkiem, aneks kuchenny, łazienka,
pomieszczenie gospodarcze. Na górze 3 pokoje,
duża łazienka. Garaż, zagospodarowana działka,
altana z grillem, plac zabaw dla dzieci.

Na cele prywatne bądź działalność komercyjną.

Cena: 1.390 tys. PLN.

Cena za wynajem uzależniona jest od okresu wynajmu: 1 rok - 3000 PLN/m-c, 2 lata - 2900 PLN/m-c, 3
lata - 2700/m-c. Cena plus media w/g zużycia. Kaucja
zabezpieczająca w wysokości jednomiesięcznego
czynszu. Oferta aktualna od 1 listopada.

47. Działka budowlana 12 a w Więckowicach. Cena: 264 tys. PLN.
48. Działka budowlana 8 a w Więckowicach. Cena: 184 tys. PLN.
49.
50.
51.
52.
53.

DO SPRZEDANIA

Działka budowlana 20 a w Kobylanach/Więckowicach. Cena: 292 tys. PLN.
Działka budowlana 7 a w Kobylanach. Cena: 170 tys. PLN.
Działka budowlana 20 a w Kobylanach. Cena: 420 tys. PLN.
Działka budowlana 28 a w Kobylanach. Cena: 440 tys. PLN.
Widokowa działka budowlana ok. 10 a w Pękowicach (gm. Zielonki).
Nowa cena: 120 tys. PLN.
Działka budowlana 15 a w Białym Kościele. Cena: 160 tys. PLN.
Możliwość dokupienia sąsiednich terenów rolnych 1-2 Ha
w cenie 1 tys PLN/ar.
Działka budowlana 11 a w Jeziorzanach. Cena: 107 tys. PLN.
Widokowa działka budowlana 19 a w Mnikowie. Cena: 190 tys. PLN
Trzy działki budowlane, po 10 a każda, położone między miejscowościami Liszki i
Piekary. Cena każdej z działek: 130 tys. PLN.
Działka budowlano - usługowa 24 a w Rybnej gm. Czernichów. W studium planu
zagospodarowania przestrzennego działka ma przeznaczenie MNU - budownictwo
jednorodzinne oraz usługi. Jest możliwość uzyskania WZ. Cena: 245 tys. PLN.

59. Działka budowlana ponad 30 a, w krajobrazowej dzielnicy Czułowa - Zręby, gm.
Liszki. Umowa na wyłączność. Cena: 128 tys. PLN.
60. Działka budowlana 22 a w Zagaciu gm. Czernichów. W studium planu zagospodarowania, działka MNU - budownictwo jednorodzinne i usługi. Cena: 143 tys. PLN.
61. Działka budowlana 14,5 a w Zagaciu gm. Czernichów. WZ na większą działkę przed
podziałem. W studium planu zagospodarowania, działka widnieje jako MNU budownictwo jednorodzinne i usługi. Cena: 89 tys. PLN.
62. Działka budowlana 13,5 a w Zagaciu gm. Czernichów. WZ na większą działkę przed
podziałem. W studium planu zagospodarowania, działka widnieje jako MNU budownictwo jednorodzinne i usługi. Cena: 84 tys. PLN.
63. Działka budowlana 10 w Cholerzynie gm. Liszki. Cena: 167 tys. PLN.
64. Widokowa działka budowlana 23 a w Nieporazie (gm. Alwernia). Cena: 88 tys. PLN.
65. Pięknie położona budowlana działka 10 a w Nieporazie gm. Alwernia. Do sprzedania jest również przylegająca do niej, działka o pow. 9 a. Cena: 67 tys. PLN.
66. Działka rekreacyjna 35 a ze skałą, Jerzmanowice. Cena: 120 tys. PLN.
67. Działka rolna widokowa 50-60 a (do uzgodnienia) ze skałą lub bez. Położona w
pobliżu Restauracji Chochołowy Dwór. Cena: 105 tys. PLN.
68. 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.
69. Działka rolna 2,48 ha w Białym Kościele. Możliwość dokupienia działki przylegającej o pow. 16 a - MNU1, czyli budowlano - usługowej. Cena: 255 tys. PLN.
70. Działka budowlana 10 a w Woli Batorskiej. Cena: 103 tys. PLN.

DZIAŁKI KOMERCYJNE NA SPRZEDAŻ

.
71. Działka budowlano - usługowa 24 a w Rybnej gm. Czernichów. W studium
planu zagospodarowania przestrzennego działka ma przeznaczenie MNU budownictwo jednorodzinne oraz usługi. Jest możliwość uzyskania WZ. Cena:
245 tys. PLN.
72. Działka budowlana ponad 30 a, w krajobrazowej dzielnicy Czułowa - Zręby,
gm. Liszki. Umowa na wyłączność. Cena: 128 tys. PLN.
73. Działka budowlana 22 a w Zagaciu gm. Czernichów. W studium planu
zagospodarowania, działka MNU - budownictwo jednorodzinne i usługi. Cena:
143 tys. PLN.
74. Działka budowlana 14,5 a w Zagaciu gm. Czernichów. WZ na większą działkę
przed podziałem. W studium planu zagospodarowania, działka widnieje jako
MNU - budownictwo jednorodzinne i usługi. Cena: 89 tys. PLN.
75. Działka budowlana 13,5 a w Zagaciu gm. Czernichów. WZ na większą działkę
przed podziałem. W studium planu zagospodarowania, działka widnieje jako
MNU - budownictwo jednorodzinne i usługi. Cena: 84 tys. PLN.
76. Działka usługowo-budowlana o pow. 2,34 ha w centrum Krzeszowic. Jest
możliwość zakupu mniejszej działki: 85 a, 81 a lub 67 a. Cena: 3 mln PLN.
77. Działka usługowa-budowlana o pow. 67,4 a w centrum Krzeszowic. Cena: 945 tys. PLN.
78. Działka usługowo-budowlana o pow. 85,6 a w centrum Krzeszowic. Cena: 1,19 mln PLN.
79. Działka usługowo-budowlana o pow. 81,6 a w centrum Krzeszowic. Cena: 1,13 mln PLN.
80. Trzy piękne, widokowe działki usługowo - budowlane: 2 x 15 a oraz 20 a w
Kochanowie, gm. Zabierzów (M1U). Media: kanalizacja, gaz, woda na działce,
prąd na działce sąsiedniej. Dojazd do działek drogą asfaltową, gminną. Miejsce
bardzo dobrze powiązane komunikacyjnie. Cena: 240 tys. PLN (podana cena
dotyczy działki 15 a).

83. Działka 1,48 Ha, użytkowanie wieczyste, przeznaczenie – przemysł. Budynek
magazynowo-usługowy o pow. 1710 m kw. Działka znajduje się w północno-wschodniej części Krakowa.
84. 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.
85. 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.

DZIAŁKI KOMERCYJNE DO WYNAJĘCIA
86. Działka komercyjna 17 a w Młoszowej gm. Trzebinia, bezpośrednio przy drodze
krajowej nr 74 (Chrzanów - Kraków). Na działce znajduje się nieduży budynek,
pełniący rolę biura, pomieszczeń socjalnych. Cena: 2500 PLN/m-c.

DOMY/MIESZKANIA DO WYNAJĘCIA
87. Umeblowany pokój ok. 10 m kw., w domu w Cholerzynie gm. Liszki. Wspólna
łazienka i kuchnia. W cenie zawarte są media wraz z ogrzewaniem.
Cena: 400 PLN/m-c.
88. Odrębne mieszkanie ok. 90 m kw. w domu w Zabierzowie. Mieszkanie jest na 1
piętrze, wejście odrębne z klatki schodowej. Kaucja w wysokości jednomiesięcznego czynszu. Cena: 1500 PLN/m-c.
89. Parterowy dom ponad 80 m kw na działce ponad 15 a w Zelkowie gm. Zabierzów.
Do posesji przynależy piękny ogród. Kaucja w wysokości jednomiesięcznego
czynszu. Cena: 1200 PLN/m-c.
90. Komfortowy dom ok. 145 m kw. w Masłomiącej gm. Michałowice. Cena za
wynajem uzależniona jest od okresu wynajmu: 1 rok - 3000 PLN/m-c, 2 lata - 2900
PLN/m-c, 3 lata - 2700/m-c. Cena plus media w/g zużycia. Kaucja zabezpieczająca
w wysokości jednomiesięcznego czynszu. Oferta aktualna od 1 listopada.
91. Pokój w domu wolnostojącym w Kochanowie gm. Zabierzów z mediami i ogrzewaniem. Wspólna kuchnia oraz łazienka z wyposażeniem. Kaucja w wysokości
jednomiesięcznego czynszu.Cena: 600 PLN/m-c.
92. Pokój w domu w Rudawie, umeblowany. Wspólna łazienka i kuchnia. W cenie
zawarte są media oraz ogrzewanie. Kaucja w wysokości jednomiesięcznego
czynszu. Cena: 750 PLN/m-c
93. Dwie kondygnacje w domu ok. 120 m kw.: parter i I piętro w domu trzykondygnacyjnym w Bęble gm. Wielka Wieś. Duża, ogrodzona działka, garaż. Cena: 1500
PLN/m-c + media wg zużycia oraz składka na węgiel - zasilanie ogrzewania w
okresie grzewczym. Kaucja zwrotna w wysokości jednomiesięcznego czynszu.

DLA PRACOWNIKÓW
94. Dom dla 6 - 8 pracowników (max 12 osób) w Ściejowicach. Kaucja w wysokości
jednomiesięcznego czynszu. Cena: 2000 PLN/m-c.
95. Pokój 3-osobowy dla pracowników w Krzeszowicach wspólne 2 łazienki,
2 kuchnie. Cena z mediami, pościelami: 1100 PLN/m-c.

LOKALE DO WYNAJĘCIA
96. Lokal usługowo-biurowy, ok. 50 m kw. w Czubrowicach gm. Jerzmanowice-Przeginia. Lokal nadaje się na prowadzenie apteki, punktu aptecznego, salonu
urody czy biura. Cena: 700 PLN/m-c.
97.

Lokal usługowo-biurowy, ok. 100 m kw. w Czubrowicach gm. Jerzmanowice-Przeginia. Lokal nadaje się na prowadzenie imprez okolicznościowych, baru,
salonu urody czy przychodni zdrowia, działalności rehabilitacyjnej itp.
Cena: 1500 PLN/m-c.

98. Lokal usługowo-biurowy, ok. 180 m kw. w Racławicach gm. Jerzmanowice-Przeginia. Lokal nadaje się na prowadzenie imprez okolicznościowych, salonu urody
czy przychodni zdrowia, działalności rehabilitacyjnej itp. Cena: 1500 PLN/m-c.
99. Lokal usługowo-biurowy, w Zabierzowie w bliskości centrum, ok. 55 m kw.
Lokal z przeznaczeniem usługowo-handlowym jak również biurowym. Kaucja w
wysokości jednomiesięcznego czynszu. Cena: 1500 PLN/m-c plus media.

DO ZAMIANY
100. Dom ok. 100 m kw. w Jerzmanowicach, z przeznaczeniem do remontu, działka
10 a, na mieszkanie w Krakowie. W domu wszystkie media. Cena: 205 tys. PLN.

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

Poszukujemy domów do całkowitego lub częściowego remontu - tel.: 796 351 499
Powyższe ogłoszenia nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a dane w nich zawarte mają charakter wyłącznie informacyjny.
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WYDARZENIA KULTURALNE, IMPREZY, SPOTKANIA
WIELKA WIEŚ
VIII KONKURS FOTOGRAFICZNY
PIĘKNO GMINY WIELKA WIEŚ W OBIEKTYWIE

KRZESZOWICE
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Krzeszowicach
im. Kazimierza Wyki zaprasza na

- zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 30.11.2016 r.
Wójt Gminy Wielka Wieś ogłosił “VIII Konkurs Fotograficzny Piękno Gminy
Wielka Wieś w obiektywie”.
Celem Konkursu jest przedstawienie na zdjęciach ulubionych i niezwykłych
miejsc, ludzi z Gminy Wielka Wieś. Wprowadzono kategorie w konkursie, w
tym roku tematyka zdjęć: I - przyroda i zabytki oraz II - życie mieszkańców
– ekologia w naszej gminie. Każde zdjęcie musi zawierać w sobie elementy,
pozwalające na powiązanie go z Gminą Wielka Wieś. Na zwycięzców czekają
cenne nagrody rzeczowe i finansowe.
Zachęcamy do udziału.
Szczegóły, regulamin i karta zgłoszenia na: www.wielka-wies.pl
miejsce:
iejs
Krzeszowice,
e, pl. F. Kulczyckiego 1
tel. 12 282 15 13 ; www.bibliotekakrzeszowice.pl ; mgbpkrzeszowice@interia.pl

CHRZANÓW

KRZESZOWICKA AFERA KRYMINALNA W BIBLIOTECE !!! SZPIEG W BIBLIOTECE !!!
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Krzeszowicach im. Kazimierza Wyki zaprasza na
- film „Ziarno prawdy” – 20 października (czwartek) 2016 r., godz. 18.00
- spotkanie z autorem trylogii szpiegowskiej Vincentem V. Severskim
- 27 października (czwartek) 2016 r.,godz. 18.00
miejsce: Krzeszowice, pl. F. Kulczyckiego 1
tel. 12 282 15 13 ; www.bibliotekakrzeszowice.pl; mgbpkrzeszowice@interia.pl

Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicachi Galeria w Pałacu Vauxhall
zaprasza na

BREAKOUT TOUR

CYKLICZNE KONCERTY UMUZYKALNIAJĄCE

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie oraz Filharmonia im. Karola Szymanowskiego
w Krakowie serdecznie zapraszają dzieci na cykliczne koncerty umuzykalniające. Prelegent: Krzysztof
Cyran. Bilety - 5 zł. Szczegóły: www.moksir.chrzanow.pl

SPEKTAKL „ZA ROK O TEJ SAMEJ PORZE”

29 października 2016 r. o godz. 18.00. Teatr Bagatela zaprasza na spektakl „Za rok o tej samej porze” do
sali teatralnej MOKSiR. Bilety w cenie: 70 zł (parter) i 55 zł (balkon) do nabycia w Informacji MOKSiR
(32 623 30 86 wew. 53)

Koncert Piotra Nalepy „Pamięci Rodziców”– Miry Kubasińskiej i Tadeusza Nalepy
oraz zespołu „Breakout”
21 października, piątek, godz. 19.00
występują: Piotr Nalepa - gitara; Żaneta Lubera - śpiew; Robert Lubera - gitara, śpiew;
Wojciech Famielec - gitara basowa; Józef Rusinowski - perkusja
Zapraszamy na koncert zespołu Piotra Nalepy – „Pamięci Rodziców” – Miry Kubasińskiej i Tadeusza Nalepy
oraz kultowego zespołu „Breakout”, założonego w roku 1968. Piotr Nalepa rozpoczynał swoją karierę
u boku ojca, w którego zespole występował nieprzerwanie od 1993 roku. W czerwcu 2007 roku był
współorganizatorem Breakout Festiwalu w Rzeszowie. Wydarzenie, dedykowane pamięci Tadeusza Nalepy
i Miry Kubasińskiej, okazało się dużym sukcesem. Od 2007 roku rokrocznie zasiada w jury Festiwalu
Bluesowo-Rockowego im. Miry Kubasińskiej „Wielki Ogień” odbywającego się w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Podczas koncertu usłyszymy największe przeboje zespołu, które z pewnością przeniosą nas do tamtych
niezapomnianych lat polskiej muzyki rozrywkowej i utrwalą wspomnienia o „Breakoutach”.
Bilety w cenie 35 zł do nabycia w Galerii.

TRZEBINIA

Kino "Sztuka" w Chrzanowie zaprasza
„WOŁYŃ” PREMIERA
• 12.-13.10 godz. 14.45, 20.00 • 14.10 godz. 20.00 • 15.10 godz. 20.00 • 16.10 godz. 13.00, 20.00 •
• 17.10 godz. 17.15, 20.15 • 18.10 godz. 20.15 • 19-20.10 godz. 20.00 • 21.10 godz. 20.30 •
• 22.10 godz. 15.00 • 23.10-24.10 godz. 20.30 • 25.10 godz. 17.00 • 26-27.10 godz. 20.30 •
reżyseria: Wojciech Smarzowski; czas trwania: 150 min.; gatunek: wojenny; prod. Polska, 15 lat
Cena biletu: Poniedziałek - Czwartek: 14,00 zł. Piątek - Niedziela: norm. 15,00 zł, ulg. 14,00 zł.
„SEKRETNE ŻYCIE ZWIERZAKÓW DOMOWYCH” 2D/3D [dubbing PL]
• 15-16.10 godz. 16.00 (2D), 18.00 (3D) • 17.10 godz. 13.15 (2D), 15.15 (3D) •
• 18.10 godz. 16.20 (2D), 18.15 (3D) • 19-20.10 godz. 16.00 (2D), 18.00 (3D) •
reżyseria: Ch. Renaud, Y. Cheney; czas trwania: 90 min.; gatunek: animacja/komedia; prod. Japonia/USA, b/o
Cena biletu 2D: Piątek - Niedziela: norm. 15,00 zł, ulg. 13,00 zł. Poniedziałek - Czwartek: 13,00 zł.
Poniedziałek - Niedziela: 12 zł (bilet rodzinny - min. 5 osób)
Cena biletu 3D: Piątek - Niedziela: norm. 20,00 zł, ulg. 17,00 zł. Poniedziałek - Czwartek: 17,00 zł.
„DZIEWCZYNA Z POCIĄGU”

• 21.10 godz. 16.00, 18.20 • 22.10 godz. 18.00, 20.20 • 23.10 godz. 16.00 •
• 24.10 godz. 18.20 • 25.10 godz. 20.00 • 26-27.10 godz. 18.20 •
reżyseria: Tate Taylor; czas trwania: 112 min.; gatunek: thriller; prod. USA, 15 lat
Cena biletu: Poniedziałek - Czwartek: 13,00 zł. Piątek - Niedziela: norm. 15,00 zł, ulg. 13,00 zł.
Poniedziałek - Niedziela: 12 zł (bilet rodzinny - min. 5 osób)

„OSTATNIA RODZINA”

• 23.10 godz. 18.10 • 24.10 godz. 16.00 • 26-27.10 godz. 16.00 •
reżyseria: Jan P. Matuszyński; czas trwania: 124 min.; gatunek: biograficzny; prod. Polska, 15 lat
Cena biletu: Poniedziałek - Czwartek: 13,00 zł. Piątek - Niedziela: norm. 15,00 zł, ulg. 13,00 zł.
Poniedziałek - Niedziela: 12 zł (blet rodzinny - min. 5 osób)
„Leonardo da Vinci – malarz na mediolańskim dworze” [napisy PL]

[CYKL: „WYSTAWA NA EKRANIE”]. THE NATIONAL GALLERY W LONDYNIE
• 06.11 godz. 14.00 •
czas trwania: 90 min.; gatunek: reportaż
Cena biletu: 25 zł (normalny), 20 zł (ulgowy: seniorzy, rodziny, szkoły)

POEZJA ŚPIEWANA W DWORZE ZIELENIEWSKICH - ZESPÓŁ „U STUDNI”

14.10.2016 o godz. 19:00 zapraszamy do Dworu Zieleniewskich na koncert poezji śpiewanej w wykonaniu
zespołu „U Studni”, którego członkowie przez wiele lat (1984-2012) współtworząc Stare Dobre Małżeństwo
wyznaczyli rozpoznawalne brzmienie i styl muzyczny tej legendarnej grupy, co daje gwarancję najwyższego
poziomu ich twórczości. - Bilet 30 zł, rezerwacje i zakup biletów: Dwór Zieleniewskich 32 6122 368,
Dom Kultury „Sokół” 32 6110 621
Program U Studni oparty jest na wierszach wybitnego krakowskiego poety Adama Ziemianina, a także na
utworach autorstwa Oli Kiełb, Dariusza Czarnego i Ryszarda Żarowskiego. Dbałość o walory literackie
tekstów i żywy kontakt ze słuchaczami podczas koncertów stanowią podstawę działania.
Zespół występował w Irlandii i na Ukrainie, a w Polsce zagrał około 300 koncertów. Ma w swoim dorobku
dwie płyty: U Studni (Dalmafon 2013) i Wąwóz naszych czasów (Dalmafon 2014)
więcej o zespole http://www.ustudni.com.pl/

KOMEDIA TERAPEUTYCZNA „MĘŻCZYZNA IDEALNY”

DK „Sokół” serdecznie zaprasza na komedię terapeutyczną „Mężczyzna idealny” 16 listopada 2016r.
godz. 18.00 bilety w cenie 65 zł - rezerwacje: tel. 32 6 110 621.
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NIE GRYZIEMY - AKCJA EDUKACYJNA DLA PRZEDSZKOLAKÓW
W poniedziałek przedszkolaki z Przedszkola Samorządowego w Tenczynku i Oddziałów w Zalasiu wzięły udział
w Ogólnopolskiej Akcji Edukacyjnej MY NIE GRYZIEMY - POZNAJ PSI JĘZYK - bezpieczna komunikacja dziecka z psem.
To była nagroda za wcześniejsze projekty wraz z Fundacją Człowiek dla Zwierząt, mające na celu zbieranie karmy
i niezbędnych przedmiotów dla psów i kotów.
Akcję zorganizowała FUNDA
CJA EWY NAWOROL pod
patronatem Ambasady Kanady
i to w niezwykłym miejscu, bo
w prawdziwym Amerykańskim
TIRZE. Samochód zajechał
pod remizę OSP w Tenczyn
ku już w niedzielę, wzbudza
jąc ogromne zainteresowanie
mieszkańców. Jego gabaryty
nie pozwoliły zmieścić się na
parkingu przedszkolnym, stąd
placówka skorzystała z grzecz
ności swoich strażaków i preze
sa p. Alicji Gaj. Te wyjątkowe
zajęcia prowadziła przeurocza
p. Kasia z Fundacji. Celem za
jęć jest profilaktyka pogryzień
przez psy, prawidłowej i bez
piecznej komunikacji z psem,
zachowania w przypadku ataku
i obowiązków opiekuna psa. Po
szczególne grupy dzieci podczas
półgodzinnych zajęć obserwo
wały zachowanie psa Kazika na
ekranie i uczyły się właściwych
reakcji wobec niego. Jak należy

www.stomatolog-krzeszowice.pl

tel. 519 440 519
Nowoczesne rozwiązania protetyczne
Leczenie kanałowe
Bezbolesne usuwanie zębów
Stomatologia dziecięca
Materiały najwyższej jakości
RVG/RTG

ul. Daszyńskiego 4,
Krzeszowice (koło rynku)

się troszczyć o swojego pupila,
czym go karmić, czego unikać,
co robić w sytuacji zagrożenia
i jak po nim sprzątać.

To było wyjątkowe spotkanie
edukacyjne, w wyjątkowym
miejscu i atmosferze. Na koniec
przedszkolaki otrzymały ksią
żeczki o psie Kaziku z zadania
mi, naklejki i baloniki. Pomimo
pochmurnego nieba i mżawki
humory wszystkim dopisywały.
vv www.przedszkoletenczynek.com

ZWIERZAKI SZUKAJĄ DOMU

MARCEL

Czarny? Nie... W promieniach słońca kolorowy: brązowy, granatowy i zielony. Nie,
nie ‚’zielonego’’ to on udaje. Przyjął zasadę:
nic nie wiem, nic nie rozumiem... i w nic
nie wierzę.A tak naprawdę to bystrzak
z niego. Piękne brązowe oczka rejestrujące
wszystko co się dzieje wokół.
Marcyś ma jedną wadę, panicznie boi się
obcych, ale to życie, niełatwe zresztą,
nauczyło go, że zaufać można, ale powoli... Już mija trzy lata od czasu, kiedy został
odebrany jako szczeniak przez jedną
z organizacji - biedny, zaniedbany, z
zaawansowaną nużycą. Ciało dało się
wyleczyć, serca nie...
Marcyś od ponad roku znajduje się pod
naszą opieką i od tamtej pory próbujemy
bezskutecznie znaleźć mu dom. Jeszcze
nikt się nim nigdy nie zainteresował...Nikt
o niego nigdy nie zapytał...Marcyś jest
małym pieskiem w wieku około 4 lat...
Tel. 783 553 197

SHIP

To młody, zdrowy, radosny i piękny pies
w typie husky. Uwielbia ruch, zabawę
i kontakt z człowiekiem. Marzy o rodzinie,
która doceni jego wspaniały charakter
i wykorzysta aktywność, charakterystyczną
dla tej rasy. Więc jeśli lubisz długie spacery, jogging, jazdę na rowerze czy górskie
wycieczki, zaproś Shipa do swojego życia,
a zyskasz cudownego kompana, który nigdy
Cię nie zawiedzie.
Tel. 783 553 197, 534 884 174

JESSI I JANKO

Życie to nie bajka, każdy o tym wie. Bajkę
można powtórzyć, życia niestety nie...Dwoje
starszych, 8 letnich przyjaciół zabranych
przez nas ze schroniska w Krzesimowie.
Pieski spędziły tam prawie 7 lat swojego
życia. Dobre, pokorne i niebywale ufne...
Czym zasłużyły na taki los? Czy kiedykolwiek poczują jeszcze zapach domu i swojego
człowieka? Nikt jeszcze o nie nie zapytał...
Czekają na cud!
Tel. 783 553 197

KOTKI CZEKAJĄ NA NOWY DOM

W domu tymczasowym p. Józefy pod Krakowem przebywa wiele bezdomnych kiedyś kotów,
kociąt i podrostków, 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.

Tel. 600 372 704
Serdecznie zachęcamy do kontaktu w sprawie zwierzaków, mamy nadzieję, że dzięki Państwu ich los wkrótce się odmieni...

KOMPRA
BIURO RACHUNKOWE

tel. 32 754 56 70
Ponad 22 lata
doświadczenia

Możesz w prosty sposób wspomóc działalność Fundacji Człowiek dla Zwierząt

a jednocześnie cieszyć się posiadaniem wyjątkowej torby czy kubka. Możesz też podarować oryginalny prezent bliskiej osobie...
A zwierzaki - podopieczni Fundacji - na tym skorzystają. Torby i kubki można zamówić wysyłając maila na adres: czlowiekdlazwierzat@gmail.com
lub dzwoniąc pod numer 534 884 174

Kubki: 20 zł + 8,90 koszt wysyłki • Torby: 27 zł + 5,90 koszt wysyłki
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Olkusz, Trzyciąż i Wolbromoraz „Gwarkiem Zawierciańskim” - bezpłatnym miesięcznikiem informacyjno-reklamowym kolportowanym w Powiecie Zawierciańskim na obszarze miast i gmin: Irządze, Kroczyce, Łazy,
Ogrodzieniec, Pilica, Poręba, Szczekociny, Włodowice, Zawiercie oraz Żarnowiec.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń. Redakcja nie zawsze zgadza się z poglądami wyrażanymi na łamach "Gwarka Małopolskiego". Redakcja odmówi opublikowania ogłoszeń
lub reklam sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego (dobrymi obyczajami). Redakcja zastrzega sobie prawo odmówienia zamieszczenia ogłoszenia lub reklamy, jeżeli ich treść lub forma są
sprzeczne z linią programową lub charakterem tytułu. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania tekstów oraz zmian ich tytułów. Opracowanie graficzne ogłoszeń jest własnością Wydawcy i nie może być powielane
oraz wykorzystywane w całości lub w części bez jego zgody.
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Drukarnia Multipress Sp. z o.o. S.K., z siedzibą w Morawicy/k. Krakowa, gm. Liszki,
jeden z liderów na polskim rynku w produkcji wysoko przetworzonych etykiet,
opakowań kartonowych poszukuje osób chętnych do pracy.

Oferujemy pracę na różnych stanowiskach:

• konsultanci w dziale obsługi klienta
• graﬁcy i operatorzy w dziale przygotowania do produkcji
• operatorzy i pomocnicy maszyn drukujących i uszlachetniających
• pracownicy działu pakowania, logistyki i magazynu
Istnieje możliwość przeszkolenia dla osób bez doświadczenia.
Jeśli chcesz pracować blisko domu, zgłoś się do nas.
Zainteresowanych prosimy o przesyłanie CV na adres e-mail: kadry@multipress.pl,
lub kontakt telefoniczny pod numerem 12/ 261 40 27
Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.
W aplikacji prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie
pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 923 ze zm.”

KREDYT KONSOLIDACYJNY

ZAMIEŃ KILKA RAT
NA JEDNĄ, NISKĄ
niskie oprocentowanie – tylko 7,77%
dodatkowa gotówka na niespodziewane wydatki
wysoka maksymalna kwota kredytu
– do 200 tys. zł
Zapraszamy:
Zabierzów, ul. Leśna 2a
12 282 50 70
pon.-pt. 9.00-17.00
sob. 9.00-13.00
Krzeszowice, ul. K. Wyki 3
12 258 98 13
pon.-pt. 9.00-17.00

RRSO 10,26%
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 10,26%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 76 600 zł, całkowita kwota do zapłaty: 116 333,54 zł, oprocentowanie
nominalne: 7,77%, całkowity koszt kredytu: 39 733,54 zł (w tym: prowizja: 6453,24 zł (7,77%), odsetki: 33 280,30 zł), 110 równych, miesięcznych rat w wysokości 1057,91 zł. Kalkulacja została dokonana
na dzień 14.09.2016 r. na reprezentatywnym przykładzie. Oferta dostępna w placówkach partnerskich Alior Banku. Warunkiem skorzystania z oferty jest spłata minimum jednego zobowiązania spoza
Alior Banku na łączną kwotę nie mniejszą niż 25 000 zł i zaciągnięcie kredytu w kwocie nie mniejszej niż 30 000 zł. Ostateczne warunki kredytowania zależą od wiarygodności kredytowej Klienta, daty
wypłaty kredytu oraz daty płatności pierwszej raty. Szczegóły oferty w placówkach partnerskich Alior Banku i na www.aliorbank.pl. Informacja handlowa wg stanu na 19.09.2016 r.

