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CZYTAJ NA STRONIE 9

Wojciech

Marchewczyk
lista: PiS miejsce: ostatnie

Czas na zmiany!
Wracamy do korzeni
do rady powiatu

OPTYK OKULISTA

www.optyka-victoria.pl

BADANIE
WZROKU
GRATIS

informacja
w zakładzie

TRZEBINIA

www.waclawgregorczyk.pl

UL. RYNEK 4
TEL. 32 753 37 30

GEODETA
mgr inż. Paweł Wydmański

www.archi-geo.pl

SKLEP ABC "GAZDA"
ul. Ks. Mądrzyka 2

obok Banku Spółdzielczego W TENCZYNKU

POLECA:

CZYNNE:
pon-sob 7.00 - 21.00
niedziela 9.00 - 20.00

• mięso-wędliny
• artykuły spożywcze
• artykuły monopolowe
• artykuły chemiczne
• papierosy
• pieczywo
• nabiał
• lody

KRZESZOWICE

UL. DASZYŃSKIEGO 2
TEL. 792 608 139
tel. (32) 645 47 47, kom. 604 64 21 70,
geodeta@archi-geo.pl

Zapraszamy

poniedziałek - piątek

9.00 - 17.00

SUPER PROMOCJA:
TATRA PILS 1,99 zł/Butelka
ŻUBR 2,10 zł/Butelka
ŻYWIEC 2,45 zł/Butelka
TYSKIE 2,20 zł/Butelka
ZAPRASZAMY DO ZAKUPÓW
ZNICZY I WKŁADÓW
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JEST QUEST! POZNAWAJ TENCZYNEK
W NIETYPOWY SPOSÓB!

Szanowni Państwo, z wielką radością i dumą prezentujemy pierwszy
w Tenczynku, drugi w naszej gminie (po sierpniowym “Na zamek po
kurdybanek”, przygotowanym przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi
Rudno) quest poświęcony historii Tenczynka!
Dzięki inspiracji Barbary Ptasińskiej ze Stowarzyszenia z Rudna,
udanemu nad wyraz projektowi
“Mój Tenczynek. Tu zaczyna się
nasza historia” oraz uzyskanemu
dofinansowaniu z Muzeum Historii Polski w Warszawie, możemy
zaprosić mieszkańców Tenczynka
i okolic oraz turystów do poznawania Tenczynka i jego historii.

Pomiędzy grą terenową, podchodami a zwykłą trasą turystyczną
plasuje się questing - nowa nazwa
na określenie tego, co właściwie
znane. Ale moda na questy pozwala na szerszą promocję lokalnego dziedzictwa: historycznego,
kulturowego, przyrodniczego.
Te założenia wykorzystaliśmy
tworząc quest, oparty na informacjach uzyskanych m. in. w czasie
Otwartych Posiadów Historycznych, zorganizowanych 1 maja
2014 roku.

fantastyczną zabawą!

Dziękujemy wszystkim, którzy
przyczynili się do utworzenia
Zapraszamy serdecznie do testo- i wydania questu, szczególnie
wania trasy, polecania jej znajo- Violetcie Kijowskiej i Marcinowi
mym i przysyłania nam swoich Ropce z GRUPY MV oraz pani
uwag. Będziemy ją ulepszać, a na Małgorzacie Grończak z firmy
pewno niedługo powstaną nowe GRAFIK www.grafik-mg.pl.
questy poświęcone Tenczynkowi. Ulotki z questem będą dostępne
Wszystkich możemy zapewnić, że w szkołach, bibliotekach, sklepoznawanie swojej miejscowości, pach, wszelakich miejscach użygminy, okolicy, wynajdywanie cie- teczności publicznej.
kawostek i faktów, odkrywanie na Można je także wydrukować
nowo pozornie znanych miejsc jest w domu i wraz z rodziną udać się
dla wszystkich - małych i dużych - na jesienny spacer.

http://www.kobietawregionie.pl/
wp-content/pliki/QUEST-TENCZYNEK.pdf
Serdecznie zapraszamy do testowania trasy i chętnie odpowiemy
na wszystkie Państwa pytania.
vv W imieniu fundacji
i twórców questu
Monika Dudek
Projekt jest dofinansowany
ze środków Muzeum Historii
Polski w Warszawie, w ramach
programu „Patriotyzm Jutra”.

PORADY PRAWNE

JEDNORAZOWE ODSZKODOWANIE Z TYTUŁU
WYPADKU PRZY PRACY LUB CHOROBY ZAWODOWEJ
Zgodnie z art.11 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym
z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (j.t. Dz.U. z 2009 r. Nr 167,
poz. 1322 z późn.zm) ubezpieczonemu, który wskutek wypadku przy pracy lub
choroby zawodowej doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu,
przysługuje jednorazowe odszkodowanie.
Za stały uszczerbek na zdrowiu uważa
się takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie
czynności organizmu nierokujące
poprawy. Za długotrwały uszczerbek
na zdrowiu uważa się takie naruszenie
sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu
na okres przekraczający 6 miesięcy,
mogące ulec poprawie. Oceny stopnia
uszczerbku na zdrowiu oraz jego związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą
zawodową dokonuje się po zakończeniu
leczenia i rehabilitacji.
Wniosek o jednorazowe odszkodowanie
ubezpieczony pracownik składa do płatnika składek. We wniosku należy podać
dane identyfikacyjne płatnika składek
tj. NIP i REGON, a jeśli płatnikowi nie
nadano tych numerów lub jednego z
nich – nr PESEL lub serię i nr dowodu
osobistego albo paszportu oraz ubezpieczonego pracownika – nr PESEL, a w
przypadku jego braku – serię i numer
dowodu osobistego lub paszportu.
Po otrzymaniu wniosku płatnik kompletuje dokumentację niezbędną do
ustalenia uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego – w szczególności: protokół
powypadkowy, prawomocny wyrok
sądu pracy, kartę wypadku, decyzję
o stwierdzeniu choroby zawodowej,
zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza, pod którego opieką
znajduje się ubezpieczony.
Po zakończeniu leczenia i rehabilitacji
przez ubezpieczonego zebraną dokumentację płatnik przekazuje do ZUS w celu

skierowania ubezpieczonego na badanie
przeprowadzone przez orzecznika ZUS.
Termin badania zakład ustala w ciągu 7
dni od dnia otrzymania wniosku.
Lekarz orzecznik lub – w II instancji – komisja lekarska ZUS ustala, na
podstawie bezpośredniego badania
ubezpieczonego i posiadanej dokumentacji medycznej oraz dokumentacji
dotyczącej tego wypadku przy pracy
albo choroby zawodowej, uszczerbek
na zdrowiu oraz jego związek z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową. Po dokonaniu ustaleń wydawane
jest orzeczenie o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, w którym
stwierdza się stopień uszczerbku oraz
jego związek z wypadkiem przy pracy
lub chorobą zawodową. Warto zaznaczyć, że stopień uszczerbku na zdrowiu
ustalany jest w procentach.
Dodatkowo, gdy dla danego przypadku w ocenie procentowej brak
jest odpowiedniej pozycji, orzeczenie
może zawierać uzasadnienie przyczyn
zastosowania określonej pozycji oceny
procentowej. Orzeczenie wydane przez
lekarza otrzymuje ubezpieczony.
Przyznanie lub odmowa przyznania
jednorazowego odszkodowania oraz
ustalenie jego wysokości następuje w
drodze decyzji ZUS, którą wydaje w
ciągu 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia lekarza orzecznika lub komisji
lekarskiej lub wyjaśnienia ostatniej
okoliczności niezbędnej do wydania
decyzji.
Jeżeli w wyniku decyzji zostało ustalo-

ne prawo do jednorazowego odszkodowania oraz jego wysokość, ZUS dokonuje
z urzędu wypłaty odszkodowania w terminie 30 dni od dnia wydania decyzji.
Od decyzji o przyznaniu jednorazowego
odszkodowania lub odmowie jego przyznania przysługuje odwołanie w trybie
i na zasadach określonych w przepisach
o systemie ubezpieczeń społecznych.
Wysokość jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy
lub choroby zawodowej wynosi 20%
przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent stałego lub długotrwałego
uszczerbku na zdrowiu. Jeżeli wskutek
pogorszenia się stanu zdrowia stały lub
długotrwały uszczerbek na zdrowiu
ulegnie zwiększeniu co najmniej o
10 punktów procentowych, jednorazowe odszkodowanie zwiększa się o
20% przeciętnego wynagrodzenia za
każdy procent uszczerbku na zdrowiu
przewyższający procent, według którego było ustalone to odszkodowanie.
Ponadto jednorazowe odszkodowanie
ulega zwiększeniu o kwotę stanowiącą
3,5-krotność przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli w stosunku do ubezpieczonego została orzeczona całkowita
niezdolność do pracy oraz niezdolność
do samodzielnej egzystencji wskutek
wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

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.

STOMATOLOGIA
GIEBUŁTÓW
Pełen zakres usług

• ortodoncja
• stomatologia estetyczna
• wybielanie
• nowoczesna protetyka
- korony porcelanowe
- mosty } pełnoceramiczne
• leczenie kanałowe
• chirurgia - implanty

Odkryj Winergetic Premium Passive,

ZABIEGI WYKONYWANE BEZBOLEŚNIE
RENTGEN CYFROWY

pasywne możesz tworzyć duże konstrukcje okienne nie

OLMAR – partner handlowy
KRZESZOWICE
ul. Kościuszki (obok CPN)
tel. 12 282 36 66, 606 633 791
krzeszowice@olmar.com.pl

Giebułtów,
ul. Topolowa 2
(koło kościoła)
Dwukrotny laureat
Godła Promocyjnego
„Teraz Polska”

www.oknoplast.com.pl

12 36 18 01
 883 346 606
(

www.stomatologia.ubf.pl
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3 000 BIEGACZY I PONAD 232 TYS. ZŁ NA PROTEZY!
KRAKÓW BUSINESS RUN: BIEGLI PO PROTEZY DLA DANUSI, JUSTYNY I DANIELA

W niedzielę 14 września z Rynku Głównego w Krakowie blisko 3000 osób pobiegło po protezy dla podopiecznych Fundacji Jaśka
Meli Poza Horyzonty. Efekt: w III edycji Kraków Business Run udało się zabrać rekordową kwotę ponad 232 tys. zł.
Biegacze rywalizowali ze sobą w 600
pięcioosobowych zespołach, składających się z przedstawicieli około 150
małopolskich firm. W niedzielnym biegu swoje drużyny wystawili też m.in.
bohaterowie serialu „Na Wspólnej”,
„Szpital”, aktorzy Narodowego Starego
Teatru, aktorzy Julia Kamińska i Mateusz Janicki, a także niepełnosprawny ultramaratończyk Dariusz Strychalski. Licząca 19 km trasa została podzielona na
pięć okrążeń wokół krakowskich Plant,
czyli po jednym 3,8-kilometrowym odcinku dla każdego zawodnika.

Trasę najszybciej pokonała drużyna
„Delphi Running Team”, składająca się
z przedstawicieli firmy Delphi Poland
S.A. Na pokonanie dystansu wystarczyła im jedna 1 godzina, 7 minut i 35
sekund. Druga na mecie była drużyna
„Motorola Solutions 1 Running Team”
z czasem 1 godzina, 8 minut i 51 sekund.
Trzeci dobiegli zawodnicy „Nokia –
R&D Kraków 1”, którzy trasę pokonali w 1 godzinę, 9 minut i 34 sekundy.
Żółtą Koszulkę Lidera akcji „Pomagam
Bardziej” otrzymała drużyna „Leach &
Fun”, składająca się z pracowników firmy Leach & Lang Property Consultans.
Zebrali kwotę 10 001 zł.
- Chciałam bardzo serdecznie podziękować wszystkim organizatorom
i uczestnikom biegu - powiedziała
Agnieszka Pleti, Dyrektor Fundacji
Jaśka Meli Poza Horyzonty. – Dzięki
Wam pobiliśmy w tym roku absolutny
rekord! 232 067,56 zł to kwota, dzięki
której nowoczesne protezy otrzymają:
Danusia, Justyna i Daniel, podopieczni
naszej Fundacji. Ale towarzysząca biegowi akcja „Pomagam Bardziej” trwa
nadal, wciąż można wpłacać pieniądze
przez stronę Kraków Business Run i być
może niebawem będziemy mogli wyłonić czwartego beneficjenta – dodała

Agnieszka Pleti.

Kraków Business Run jest charytatywnym biegiem biznesowym w formie
sztafety, zapoczątkowanym w 2012
roku w Krakowie. Po sukcesie pierwszej
edycji w akcje włączyły się kolejne miasta. W tym roku podobne biegi odbyły
się jednocześnie w Krakowie, Poznaniu,
Katowicach, Łodzi i Warszawie. W sumie w Poland Business Run pobiegło
prawie 10 000 osób. Z opłat startowych
i akcji „Pomagam Bardziej” udało się
zebrać ponad 742 tys. zł, dzięki którym
nowoczesne protezy otrzyma 11 osób.
Informacje dodatkowe

W tym roku biegowi Kraków Business
Run towarzyszy akcja „Pomagam Bardziej”, w którą może włączyć się każdy,
niezależnie od uczestnictwa w sztafecie.
Wystarczy wejść na stronę Kraków
Business Run i wpłacić dowolną kwotę
za pośrednictwem wybranej drużyny.
Środki te zostaną skierowane bezpośrednio na rzecz konkretnych podopiecznych Fundacji Jaśka Meli Poza
Horyzonty.
Organizatorzy Kraków Business
Run 2014: Fundacja Jaśka Meli Poza
Horyzonty, UBS Polska, Radisson Blu
Hotel Kraków, Luxoft, Gmina Miejska
Kraków, Urząd Miasta Krakowa, Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie.
Wypowiedzi organizatorów:

Przemysław Berendt, Globalny Wiceprezes ds. Marketingu w Luxoft,
współorganizator i uczestnik Kraków Business Run:

- Kraków Business Run to nie tylko biznesowa odpowiedź na rosnącą popularność biegania w Polsce, ale coś więcej.
Impreza ta łączy realizację szczytnych
celów z promocją kultury fizycznej,

a także aktywności biznesowej. To właśnie dlatego Luxoft już po raz trzeci
z rzędu zaangażował się w organizację
Kraków Business Run. Dotychczas
udało nam się wspólnie sfinansować
kosztowne protezy dla trójki młodych
podopiecznych Fundacji Jaśka Meli
Poza Horyzonty. Jan Mela, prezes Fundacji, porównał niedawno profesjonalne
protezy, wykorzystywane przez niepełnosprawnych, do luksusowego auta.
Taki sprzęt potrafi kosztować nawet
kilkadziesiąt tysięcy złotych, a Biegacze
Kraków Business Run zbiorą je przez
zaledwie kilka godzin rywalizacji. Tylko w tym roku jako Luxoft wystawimy
aż 10 drużyn biegowych, z których każda ma ten sam cel – osiągnąć jak najlepszy wynik i pomagać innym. Równie
mocno, jak zajęte w biegu miejsce, na tej
imprezie liczy się jednak już sam udział
w inicjatywie.
Wojciech Liszka, Sales And Marketing Director w Radisson Blu Hotel
Kraków, współorganizator i uczestnik Kraków Business Run:

- Gdy cztery lata temu w naszych głowach kiełkował pomysł sztafety biegowej, nie sądziliśmy, że projekt rozwinie
się do takich rozmiarów. 3000 osób
zapisanych w Krakowie w ciągu 72h,
prawie dwadzieścia firm wspierających
organizację i sto wystawiających swoje drużyny. Dziesięć tysięcy biegaczy
w pięciu miastach. Kolejni beneficjenci otrzymujący wsparcie w wyniku
zbiórki środków z wpisowego i w akcji
Pomagam Bardziej. Każdego dnia na
konto Fundacji wpływają dodatkowe
środki, dzięki którym będziemy w stanie pomóc większej liczbie potrzebujących. Jesteśmy dumni z tego co udało
się nam osiągnąć i liczymy, że to dopiero początek.

Michał Stępień, General Manager
UBS Kraków, współorganizator
i uczestnik Kraków Business Run

- To już trzeci raz, kiedy kilka tysięcy
osób spotka się we wrześniu na krakowskim rynku aby pobiec i pomóc. Kraków Business Run, po spektakularnym
sukcesie w 2012 i 2013 roku, jest inicjatywą zdecydowanie wartą kontynuacji.
Cieszymy się, że rozrasta się jeszcze
bardziej i że kolejne miasta decydują
się wziąć w niej udział. W UBS jesteśmy pewni, że to sportowe wydarzenie
po raz kolejny przyciągnie uczestników
z wielu krakowskich firm, by w duchu
‚fair play’ i zdrowej rywalizacji promować zdrowy tryb życia w imię szczytnego celu pomocy potrzebującym.
Krakow Business Run to prawdziwa,
niepowtarzalna okazja do spotkania się,
integracji i zmian na skalę nawet większą niż w zeszłym roku. Żadne z naszych dotychczasowych osiągnięć nie
byłoby możliwe, gdyby nie całkowite
poświęcenie i zaangażowanie ze strony
naszych pracowników, partnerów oraz
hojności sponsorów i wsparcia miasta
Krakowa. Dotychczasowa współpraca z urzędnikami miasta potwierdza
silne zaangażowanie miasta w rozwój
i stabilność inicjatyw biznesowych
w naszym regionie. Mamy nadzieję, że
i w tym roku wydarzenie przyciągnie
nie tylko samych uczestników sztafety,
ale także wielu kibiców. Wspólnie, po
raz kolejny możemy uczynić to wydarzenie wielkim sukcesem. Udanego
biegu! Pobiegniesz, pomożesz!
***

Strona www:
www.krakowbusinessrun.pl

Profil Facebook: www.facebook.com/
KrakowBusinessRun

WSZYSTKO W PORZĄDKU!
W szafach systemu PAX z wyposażeniem KOMPLEMENT znajdziemy miejsce dosłownie na
wszystko! Zaletą serii PAX jest możliwość dopasowania każdej szafy do indywidualnych potrzeb
domowników. Do wyboru mamy nie tylko rodzaj obudowy i kolor, ale też szeroką gamę elementów
wyposażenia wewnętrznego. Różne części i wyspecjalizowane funkcje można dobrać w dowolny
sposób, a to oznacza idealną kontrolę przy wykorzystaniu ograniczonej przestrzeni szafy.

Szafa na lata! Szafy PAX i wyposażenie KOMPLEMENT objęte są bezpłatną 10-letnią gwarancją.

PAX z KOMPLEMENTEM!

Do 16 listopada w IKEA Kraków przy zakupie szafy PAX
wyposażenie wewnętrzne KOMPLEMENT otrzymamy za połowę ceny!*
*Oferta dla klubowiczów IKEA FAMILY. Karta klubu jest wydawana bezpłatnie i można założyć ją „od ręki” podczas wizyty w
sklepie (wystarczy tylko kilka minut na rejestrację) lub poprzez stronę www.IKEA.pl.
Nowe godziny otwarcia IKEA Kraków
Od 1 września sklep i restauracja otwarte są godzinę wcześniej
Sklep: pon. - sob. 9:00 - 21:00, niedz. 10:00 - 20:00 • Restauracja: pon. – sob. 8:00 - 21:00, niedz. 9:00 - 20:00
Sklepik szwedzki: pon. – sob. 9:00 - 21:00, niedz. 10:00 - 20:00 • Smalandia: pon - pt 9:00 - 21:00, sob. - niedz. 10:00 - 20:00
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W TENCZYŃSKIEJ BIBLIOTECE WIELE SIĘ DZIEJE

Filia Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzeszowicach z siedzibą w Tenczynku ul. Reymonta 3 - serdecznie zaprasza do korzystania z ciekawego księgozbioru (14 167 woluminów), w którym każdy czytelnik znajdzie odpowiednią dla siebie książkę. Obsługujemy 1011 czytelników (dane z IX/2014 r.) i jesteśmy w tej kategorii drugą biblioteką w gminie, zaraz po krzeszowickiej.
W bibliotece można korzystać z urządzenia wielofunkcyjnego: skaner, ksero oraz z bezpłatnego dostępu do Internetu dzięki Fundacji Orange. W ramach działalności kulturalno-edukacyjnej, we współpracy z Przedszkolem
Samorządowym i Zespołem Szkół w Tenczynku, organizujemy lekcje biblioteczne, konkursy, spotkania autorskie, spotkania z ciekawymi ludźmi,
przedstawienia teatralne, wystawy prac plastycznych. Od lutego 2013 roku
w bibliotece odbywa się bezpłatny kurs języka angielskiego dla seniorów
(inicjatywa własna).
Okazją do promowania książki, czytelnictwa i biblioteki wśród mieszkańców
Tenczynka jest coroczny udział w Pikniku Ekologicznym organizowanym
przez Przedszkole Samorządowe oraz w tegorocznych Otwartych Posiadach
Historycznych „Mój Tenczynek – tu zaczyna się nasza historia”. Oferujemy
wówczas: wydawnictwa regionalne, karty pocztowe, zakładki do książek,
mapy, ulotki z godzinami otwarcia biblioteki i atrakcyjne cenowo pozycje
z kiermaszu taniej książki dla dorosłych, dzieci i młodzieży.

W tym roku włączyliśmy się w świętowanie zakończenia Słonecznych Wakacji zorganizowanych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola w Tenczynku „Tęcza Marzeń”. Bawiliśmy się wyśmienicie przy rozszyfrowywaniu
powiedzonek typu: cicha woda, czarna owca, zapuszczać żurawia... pochodzących z książki Grzegorza Kasdepke „Co to znaczy... : 101 zabawnych historyjek, które pozwalają zrozumieć znaczenie niektórych powiedzeń”.

Po wakacyjnej przerwie rozpoczynamy kolejny rok nauki języka angielskiego
dla seniorów. Zajęcia prowadzone (nieodpłatnie) przez lektorkę Barbarę Ciaputę cieszą się dużym zainteresowaniem mieszkańców naszej gminy. Pierwsze zajęcia odbędą się 16.09.2014 r. (wtorek) o godzinie 17.00. Chętnych do
nauki języka angielskiego prosimy o kontakt z biblioteką – nr tel. 12 257 93 87

Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego wznawiamy działania popularyzujące książkę i czytelnictwo oraz różnorodną działalność kulturalno-oświatową
i wychowawczą, której odbiorcami są dzieci z Przedszkola Samorządowego
i uczniowie z Zespołu Szkół w Tenczynku. Nadal będą organizowane lekcje
biblioteczne wprowadzające, mające na celu przygotowanie dzieci i młodzieży
do samodzielnego korzystania z zasobów biblioteki oraz nabycia umiejętności
posługiwania się warsztatem informacyjnym (katalogi). Są one pierwszym
etapem przysposobienia czytelniczego. Celem tych lekcji jest zainteresowanie dzieci biblioteką poprzez zapoznanie z działalnością placówki,
ze strukturą księgozbioru, z regulaminem oraz sposobami korzystania z wypożyczalni i czytelni. Lekcje biblioteczne tematyczne dotyczą różnorodnych
zagadnień, ale w dużej mierze poświęcone są wiedzy o regionie. Przykładem cykl spotkań „Z baśnią i legendą wędrówki po Ziemi Krzeszowickiej”
czy „Historia i legendy mojej miejscowości”. W trakcie tych lekcji, oprócz

wykształcenia nawyku czytania i obcowania z książką, chcemy uświadomić
najmłodszym, że baśnie i legendy stanowią część naszej kultury, rozbudzić
w dzieciach zainteresowanie historią i rozwinąć poczucie tożsamości regionalnej i narodowej. Z uwagi na duże wartości poznawcze i wychowawcze cykl
będzie kontynuowany w tym roku szkolnym.

W ramach Tygodnia Bibliotek organizujemy spotkania autorskie i spotkania
z pasjonatami, z ziemi tenczyńskiej. Gościliśmy Karolinę Bidzińską – autorkę książek fantasy i Katarzynę Siwiec – dziennikarkę, publicystkę, autorkę
i współautorkę książek o Krakowie, jego historii i mieszkańcach. Pod hasłem
„ Moja pasja – moja radość” odbyło się spotkanie z Grzegorzem Kowalczykiem i prezentacja jego prac. Wystawa modeli: pojazdów, zwierząt, budowli
– wykonanych z kartonu i drewna - wzbudziła ogromne zainteresowanie i zaowocowała rozbudzeniem pasji modelarskiej wśród młodych ludzi.
Nietuzinkowi mieszkańcy Tenczynka i ich niezwykłe profesje stanowią
przyczynek do wyjątkowych spotkań. Dla wielu młodych Tenczynian wyścigi
psich zaprzęgów kojarzyć się będą z osobą Anny Kawali-Konik, jej czworonożnymi przyjaciółmi: Fiodorem (alaskan husky) i eurodogiem Mari, i opowieściami rodem z książek Londona czy Curwooda.

Głośne czytanie, a tym samym obcowanie z żywym słowem i książką, zaszczepia najmłodszym zamiłowanie do literatury, zapewnia emocjonalny
rozwój, uczy myślenia, poszerza wiedzę ogólną, pomaga w wychowaniu,
uczy wartości moralnych. Spotkanie z bohaterem literackim staje się dla nich
wielkim przeżyciem, uczy wrażliwości, kształtuje postawę odpowiedzialności
i porusza dziecięce serca, tak jak miało to miejsce podczas czytania książki
„Dżok: legenda o psiej wierności” autorstwa Barbary Gawryluk.
Od dwóch lat ściśle współpracujemy z dwutygodnikiem „Gwarek Małopolski”. Dzięki zaangażowaniu i życzliwości redaktor naczelnej pani
Sylwii Mossakowskiej, zamieszczamy w nim informacje o działalności
naszej placówki i prowadzimy cykliczny kącik nowości wydawniczych
„Nowiny z Bibliotecznej Witryny”.

Zapraszamy naszych stałych partnerów do uczestnictwa w ciekawych
projektach przygotowanych na rok szkolny 2014/2015. Składamy serdecznie podziękowania paniom dyrektor: Marzenie Kubin i Ewie Cudzik-Tekielak, całemu personelowi, dzieciom i młodzieży z Przedszkola
Samorządowego i z Zespołu Szkół w Tenczynku - za znakomitą współpracę w ciepłej i przyjaznej atmosferze.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej biblioteki – przyjaznego miejsca, gdzie
można wypożyczyć książkę, poprosić o pomoc, zdobyć wiedzę oraz miło
i ciekawie spędzić czas.

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

www.altanydreweko.pl

✆ 784 416 692

GODZINY OTWARCIA :
Poniedziałek
11.00 – 19.00
Wtorek		
11.00 – 19.00
Środa		
11.00 – 19.00
Czwartek		
8.00 – 16.00
Piątek		
11.00 – 19.00
Sobota		
nieczynna

telefon: 12 257 93 87; e-mail: mgbptenczynek@wp.pl

vv Danuta Nowak

Biblioteka w Tenczynku

Geodezja, Pośrednictwo, Wycena S.C.
Licencje nr: 5768, 14102, 16297
Agata Kulczycka, Witold 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: 501 579 472, 501 579 526

CHCESZ ZMIENIĆ DOSTAWCĘ
ENERGII ELEKTRYCZNEJ
- PRZYJDŹ DO NAS !

AUTORYZOWANY
PRZEDSTAWICIEL
ENEA S.A.

SPRZEDAMY!!!

MIESZKANIA:
100 000 zł
Krzeszowice, ul. Kościuszki, 2 pokoje, 86 m2
Kraków Prądnik Cz. ul. Rezedowa ,
4 pok. 90 m2 dwa poziomy + garaż
455 000 zł
410 000 zł
Kraków, ul. Saska, 4 pok. 72m2
Kraków, ul. Radziwiłłowska, 3 pokoje, 108 m2 600 000 zł
Koninki k/Mszany Dln.,
135 000 zł
salon z aneksem+sypialnia+balkon 43 m2
DZIAŁKI BUDOWLANE:
2
Krzeszowice, 900 m
110 000 zł
300 000 zł
Krzeszowice, 2000 m2
70 000 zł
Krzeszowice, 1100 m2
Krzeszowice, Os. Czatkowice, uzbrojona, 2500 m2 300 000 zł
Prądnik Korzkiewski k/Krakowa 1600m2
340 000 zł
80 000 zł
Siedlec, 1200 m2
90 000 zł
Nowa Góra, uzbrojona, blisko centrum 1400 m2
250 000 zł
Tenczynek, 1650 m2 z mediami
105 000 zł
Tenczynek, 800 m2 z mediami
Tenczynek, blisko centrum, z mediami 2700 m² 265 000 zł
Wola Filipowska – Pasternik, 1700 m²
110 000 zł
DZIAŁKI BUDOWLANO – ROLNE:
Krzeszowice, 6.37 ha
1 719 900 zł
Krzeszowice, 0.2238 ha
35 000 zł
Krzeszowice, 0.3426 ha
18 000 zł
Krzeszowice, 0.5464 ha
32 000 zł
Nowa Góra, 0.1634 ha
80 000 zł
Tenczynek 800 m2 z mediami
105 000 zł
Zalas, 1.36 ha
680 000 zł
DZIAŁKI REKREACYJNE:
Miękina, 7.0 a
10 000 zł
Krzeszowice 6.0 a
25 000 zł
2
Mogilany 1200 m
60 000 zł
DZIAŁKI ROLNE:
Brzezinka k/Rudawy z możliwością zabudowy 3000 m2 55 zł/1 m2
Brzezinka k/Rudawy, rolna, 3 ha
330 000 zł
Krzeszowice, 0.08 ha
16 000 zł
Krzeszowice, 0.1288 ha
13 000 zł

Zalas, 0.75 ha
150 000 zł
Zalas, teren „ZN”; 4.5 ha
120 000 zł
Zalas 40 a
35 000 zł
Zalas 26 a
20 000 zł
Zalas 63 a
100 000 zł
Zalas 20 a
15 000 zł
80 000 zł
Paczółtowice, 1.60 ha
Paczółtowice, 0.64 ha
32 000 zł
Paczółtowice 0.57 ha
28 500 zł
DOMY MIESZKALNE:
Krzeszowice:
Centrum 160 m2 pow. uż.
480 000 zł
380 000 zł
Centrum 100 m2 pow. uż.
os. Czatkowice 110 m2 pow. uż.
380 000 zł
Krzeszowice ścisłe centrum
Cena 299 000 zł brutto
- 90 m2 P.U., działka 100 m2 F-ra Vat
Krzeszowice Centrum, 800 m2
2
280 000 zł
z zabudowaniami 150 m
260 m2 stan surowy
380 000 zł
310 000 zł
115 m2 do zamieszkania
Wola Filipowska:
580 000 zł
257 m2 + garaż
Tenczynek:
95 m2
310 000 zł
Tenczynek pod lasem, blisko centrum
490 000 zł
193 m2 P.U., działka 1900 m2
Paczółtowice:
160 000 zł
70 m2 do remontu + 2000 m2 działki
Zalas:
70 m2 + zab. gosp.
180 000 zł
KOMERCJA:
Krzeszowice
Dr. Kraj. 79 Pawilon Handl. - Usł.- Biur. 35 m2
100 000 zł
Kraków Rybitwy:
Działka 500 m2 + zab. przem. 480 m2
999 000 zł

ZAMIENIMY!!!

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

WYNAJMIEMY!!!

Krzeszowice: Lokal w pawilonie handlowym 55 m2 2200 zł/mc netto + opłaty biezące
Trzebinia: obiekt biurowo-usługowy przy drodze kraj. 79 pow. 103m2 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!
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MUZYCZNY KRAKÓW

Wszyscy melomani powinni być zadowoleni, ponieważ w Krakowie
rozpoczął się muzyczny sezon. Za nami są już dwie ważne imprezy.
W połowie września odbyła się 12. edycja muzycznego festiwalu
Sacrum Profanum. Była to okazja do posłuchania i zaobserwowania
zderzenia muzyki klasycznej i alternatywnej. Dla miłośników muzyki,
nieco łatwiejszej w odbiorze choć ciągle wysmakowanej, prawdziwą
gratką był Festiwal Muzyki Filmowej.
W ramach imprezy można było
zobaczyć film Wyprawa Kon-Tiki (2012, reż. Joachim Roenning, Espen Sandberg) w wersji
koncertowej z muzyką na żywo.
Kolejnego dnia można było usłyszeć największe przeboje z serii
filmów o agencie 007, również
wykonane w wersji symfonicznej.
Największym wydarzeniem była
projekcja, kultowego już, filmu
Gladiator (reż. Ridley Scott). Na
gali finałowej zaprezentowane były
najpiękniejsze suity filmowe ostatniego stulecia, m.in. z filmów Śniadanie u Tiffany’ego, Incepcja,
Spartakus, Zabić drozda, Anna
Karenina, Tajemnica Brokeback
Mountain, Harry Potter i Czara
Ognia i inne. Koncert uświetnili
swoją obecnością wielcy kompozytorzy muzyki filmowej tacy jak:
Hans Zimmer, Dario Marianelli,
Elliot Goldenthal, Patrick Doyle
czy Garry Schyman.
Festiwal był wielkim sukcesem
a koncert finałowy zakończył się
piętnastominutową owacją widzów.
Pod koniec września ruszyła również IX edycja festiwalu Krakowska Jesień Jazzowa. Jest to festiwal
o charakterze międzynarodowym,
organizowany od 2006 roku na
krakowskim Kazimierzu przez
Fundację Dom Kultury Alchemia
i Klub Alchemia, we współpracy

z Not Two Records. Ma
na celu prezentowanie
fenomenów współczesnej
muzyki improwizowanej.
Dyrektorem artystycznym cyklu jest Marek
Winiarski. Podobnie jak
poprzednie edycje, tak ta
będzie składać się z cyklu
koncertów które odbędą
się na przestrzeni trzech
miesięcy. Dla miłośników muzyki
jaazowej to ważne wydarzenie.
Wielbicieli klasyki na pewno zainteresuje bogaty program Opery
Krakowskiej. Najbliższe miesiące
zapowiadają się niezwykle atrakcyjnie.
7 Października na deskach Opery
Krakowskiej można było zobaczyć
Royal Russian Ballet w najpiękniejszym spektaklu o potędze prawdziwej miłości! Balet „Romeo i Julia”
Siergieja Prokofiewa jest prawdziwym arcydziełem i zalicza się go
do klasyki gatunku. Niezwykła,
bardzo ekspresyjna muzyka i znane na całym świecie umiejętności
rosyjskich i ukraińskich tancerzy
zapewniły wspaniałe widowisko.
Na październik przypada finał
obchodów Jubileuszu 60-lecia
Opery Krakowskiej. „Koncert
Jubileuszowy” (10 października)
odbędzie się z udziałem solistów,
chóru, baletu oraz orkiestry Ope-

,,My pierwsza brygada…”

100-lecie wymarszu kompanii kadrowej
RACŁAWICE
12 października
2014 roku

PROGRAM UROCZYSTOŚCI:

ry Krakowskiej pod dyrekcją
Tomasza Tokarczyka. Artyści a
wśród nich: Magdalena Barylak,
Agnieszka Cząstka, Katarzyna
Oleś-Blacha, Iwona Socha, Andrzej
Biegun, Vasyl Grokholskyi, wykonają najsłynniejsze utwory operowe
i operetkowe m.in. G. Pucciniego,
G. Verdiego, P. Czajkowskiego, S.
Moniuszki, J. Offenbacha czy J.
Straussa.
W programie Opery Krakowskiej
znajdziemy również: „Rigoletto”
Giuseppe Verdiego, „Madama Butterfly” Giacomo Pucciniego oraz
„Orfeusz i Eurydyka” Christoph’a
Willibald’a Gluck’a. W listopadzie
będzie można zobaczyć „Carmen”
Georga Bizet’a i „Traviatę” Verdiego.
Jesień w Krakowie zapowiada się
być słoneczna, barwna i muzyczna. Polecam.

11:45
12:00
12:15
13:30

14:00
14:30
15:00

Zbiórka na boisku sportowym: pocztów sztandarowych, jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej,
Kompanii i Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej z Karpackiego Ośrodka Wsparcia Straży
Granicznej w Nowym Sączu, zaproszonych gości i mieszkańców
Przemarsz na uroczystą mszę świętą
Msza święta polowa przy kościele pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Racławicach
(Oprawa muzyczna - Jurajska Orkiestra Dęta z Racławic i Czubrowic i Orkiestra reprezentacyjna
Straży Granicznej z Nowego Sącza)
Główne uroczystości upamiętniające setną rocznicę przemarszu Józefa Piłsudskiego ze Strzelcami
przez Racławice i Czubrowice:
– hymn RP
– powitanie gości i przemównienia
– apel poległych – salwa honorowa
Przegrupowanie jednostek – defilada: Kompania Reprezentacyjna Straży Granicznej, jednostki Ochotniczej
Straży Pożarnej, Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej, zaproszeni goście i mieszkańcy
Pokazy musztry paradnej w wykonaniu Kompanii i Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej
z Nowego Sącza
Część artystyczna, prezentacja historyczna
Biesiada wolnościowa: koncert pieśni patriotycznych i wspólne śpiewanie

Poczęstunek dla wszystkich uczestników uroczystości – grochówka wojskowa

ZAPRASZAMY
Mieszkańcy Racławic i Czubrowic; Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia; Jurajska Orkiestra Dęta
z Racławic i Czubrowic; Sołtysi i Rady Sołeckie Racławic i Czubrowic; Radni Racławic i Czubrowic;
Dyrekcje, Grona Pedagogiczne, Rodzice i Uczniowie Szkół z Racławic i Czubrowic;
Jednostki OSP z Racławic i Czubrowic; Gminny Ośródek Kultury w Jerzmanowicach;
Koła Gospodyń Wiejskich z Racławic i Czubrowic; Klub Seniora „Złota jesień” z Racławic
i Czubrowic; Komitet Inicjatyw Społecznych z Racławic
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają
warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi, objętego PROW 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju

vv Ewa Wołoszyn
ewart.woloszyn@gmail.com

MATERIAŁY BUDOWLANE

Fabryka Betonów Wibroprasowanych "WILK"
Maria i Małgorzata Wilk, Marzena Szostek s.c.
ul. Krakowska 378, 32-080 Zabierzów
tel. +48 12/285-10-13
tel. kom. +48 604-566-199
www.kostkabrukowa-wilk.pl
biuro@kostkabrukowa-wilk.pl

W ofercie:
- kostka brukowa
- palisady
- obrzeża
- krawężniki
drogowe
- zielony parking
- gazony

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

5

6

Informacje, Reklamy

małopolski
KĄCIK KULINARNY Kuchnia na Wzgórzu

NAJPROSTSZA ZUPA DYNIOWA

www.almaspei.pl

dzisiaj przepis na najprostszą zupę dyniową. Sezon na dynie trwa, więc
szkoda by było go nie wykorzystać. A dynia zdrowa i pyszna, więc nie ma
się co zastanawiać.
Zupa dyniowa najprostsza
• 2 duże cebule
• 2 kg dyni
• 1,5 litra wywaru
warzywnego/mięsnego
• oliwa lub olej rzepakowy
• grzanki do podania

W garnku rozgrzewamy oliwę/olej i obsmażamy cebulę wraz z dynią przez około
5 minut, aż dynia będzie się lekko rozpadać. Dolewamy wywar i całość gotujemy
przez około 30 minut, po tym czasie zupę
miksujemy.

Cebule kroimy w kostkę. Dynię obieramy
z pestek, skórki i kroimy w małe kawałki.

Na patelni przygotowujemy grzanki z pieczywa, które kroimy w kosteczki.
Zupę podajemy z grzankami.

vv Ulla Pałka

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

RAJD NEANDERTALA

Dnia 23 września 2014 odbył się XII „Rajd Neandertala” – rajd terenowy z konkursem dla uczniów gimnazjów
z gmin, na których położony jest Ojcowski Park Narodowy. Tym razem współorganizatorem rajdu był Urząd
Gminy Wielka Wieś i Gimnazjum w Białym Kościele.
W tym roku wszystkich uczestników w Parku przywitała jesienna
aura. Punkt startowy był również
pierwszym punktem kontrolnym,
każda drużyna otrzymała zestaw
18 pytań testowych z przyrody
i historii Ojcowskiego Parku Narodowego i okolic. Kolejnym zadaniem w konkursie, na drugim
punkcie kontrolnym, było rozpoznawanie obiektów z terenu OPN
na podstawie fragmentów fotografii OPN. Zadaniem uczniów na
trzecim punkcie kontrolnym było

rozpoznawanie gatunków drzew
i krzewów występujących w Parku
na podstawie ulistnionych pędów.
W tym roku ta część konkursu nie
sprawiła większych problemów,
uczniowie dobrze radzili sobie
z polskimi nazwami gatunków.
Na ostatnim punkcie kontrolnym
punkty można było zdobyć po prawidłowym rozpoznaniu gatunków
zwierząt na zdjęciach. Po odpowiedzi na wszystkie konkursowe pytania uczestnicy udali się do Gimnazjum w Białym Kościele, gdzie

odbyło się zakończenie Rajdu. Na
miejscu na wszystkich czekały już
smaczne kiełbaski i gorąca herbata.

W rywalizacji szkół trzecie miejsce
przypadło Gimnazjum w Białym
Kościele, a czwarte Gimnazjum
w Modlnicy. Nagrody i puchary
wręczyli pracownicy Ojcowskiego
Parku Narodowego.
vv M.Biniek, D.Tracz,
M.Rabczyńska
www.wielka-wies.pl

13 TO SZCZĘŚLIWA LICZBA. NIE WIERZYCIE - TO POSŁUCHAJCIE
W drugą wrześniową sobotę odbył się IV Rajd Toporczyków Tęczyńskich zorganizowany przez Stowarzyszenie „Dla
szkoły w Tenczynku”. A ponadto Fundację „Kobieta w regionie”, Zespół Szkół w Tenczynku oraz Radę Rodziców naszej
tenczyńskiej szkoły, a także wielu, wielu rodziców, bez których rajd byłby niekompletny, niedokończony i mało ciekawy.

DO WYNAJĘCIA
NOWY BUDYNEK
o pow. 440 m kw.

w Jerzmanowicach
w pobliżu drogi Olkusz-Kraków.

Dwa piętra, parking na 15 samochodów, działka 8 a.

Tel. 796 351 499

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

tel. 519 440 519

Krzeszowice (koło rynku)

STAROCIE, BIBELOTY,
PORCELANA, KSIĄŻKI

• SPRZEDAŻ • SKUP •

tel. 662 660 373

Ścieżkami i dróżkami naszej
miejscowości wędrowali uczniowie tenczyńskiej szkoły wraz
z rodzicami i zaproszonymi gośćmi, aby aktywnie włączyć się
w przygotowania do jubileuszu
700-lecia Tenczynka i zamku Tęczyńskich.
W tym roku uczestnicy rajdu
wędrowali trzema trasami, odpowiednimi dla różnych kategorii
wiekowych, uczniowie klas najmłodszych wędrowali „małą pętlą” wykonując po drodze szereg
zadań związanych z przeszłością
Tenczynka, geologią albo zdrowym trybem życia. Były także
konkurencje sprawnościowe dla
dzieci oraz rodziców
Oto zestaw pytań zadawanych na
jednym z punktów „Pętli średniej” dla klas IV - VI:
1.Ile lat ma nasza tenczyńska
szkoła?
A. 55				
B. 96				
C. 196			
D. 106
2. W którym wieku założono Tenczynek?
A. w XIX wieku		
B. w XV wieku		
C. w XX wieku
D. w XIV w
3. Kto był właścicielem zamku
w Rudnie?
A. Tęczyńscy		
B. Kowalscy		
C. Nowakowie		
D. Zamkowi
4. Jak nazywa się tenczyńska rzeka?
A. Wisła			
B. Olszówka		
C. Krzeszówka		
D. Odra

5. Kto jest patronem szkoły
w Tenczynku?
A. Władysław Łokietek
B. Jan Paweł II
C. Władysław Jagiełło
D. Adam Małysz
Najstarsi – gimnazjaliści testowali trasę questingową po Tenczynku, opracowaną przez Fundację
„Kobieta w regionie”, którą rozpoczynał wiersz:
Tam, gdzie jelenie, sarny, dziki, łosie
I gdzie Potoccy, o świcie,
po rosie, bieżyli
By rączą ustrzelić zwierzynę,
tam zmierzaj
Weź z sobą przyjaciół, rodzinę...
Na pochwałę zasługują uczniowie klas trzecich gimnazjum,
którzy pełnili rolę organizatorów
kolejnych zadań, rozwiązywanych przez poszczególne grupy
uczestniczące w tym turystyczno-historycznym
spotkaniu.
Ich zaangażowanie było dla nas
dorosłych bardzo miłym zaskoczeniem, ponieważ wykazali się
odpowiedzialnością, pomysłowością, a przy tym dobrze się bawili.
Pogoda była doskonała, uczniowie stawili się nieomal w komplecie, rodzice doskonale się
zorganizowali, goście dopisali,
a sponsorzy okazali gest.
Po powrocie z rajdu każdy uczestnik otrzymywał poczęstunek
(kiełbasę z grilla, ciasto, wodę),
pamiątkowy rajdowy długopis
oraz porcję lodów od lodziarni
Melba. Barwne zdjęcia kolejnych
grup wykonywane na tle banneru Gminy Krzeszowice, która
wsparła finansowo projekt tegorocznego rajdu, zostaną miłą pamiątką po tegorocznym rajdzie.
Dla uczestników rajdu przygotowano 400 długopisów, ale ilość ta
okazała się być niewystarczają-

ca. Musieliśmy poszukać
sponsora - firmę PLAY,
aby zamówić ich dodatkową partię tak, by każdy
uczestnik mógł otrzymać
tę jedyną w swoim rodzaju pamiątkę. Na szczęście
nie zabrakło kiełbasy,
ponieważ państwo Pasternakowie podarowali
dodatkowe kilogramy.
Podczas podsumowania
wyłoniono zwycięzców
każdej z trzech rajdowych tras. Dodam, że
zwycięzcą w kategorii
klas I-III została jedna
z drużyn z klasy I, złożona z 6-latków! Zaprzecza
to opinii niektórych, że
dzieci w wielu 6 lat są
zbyt małe, aby podjąć naukę w szkole,
Rajd nie doszedłby do skutku bez
ogromnego zaangażowania nauczycieli, rodziców i przyjaciół
naszej tenczyńskiej szkoły, która
za 4 lata będzie obchodzić swoje
200-lecie.
13 to tylko liczba - dla mnie
od lat szczęśliwa, bo wiem, że
szczęściu należy pomóc. Wła-

śnie tak, jak to zrobiliśmy wspólnie organizując święto tenczyńskiej szkoły.
Dziękuję wszystkim i każdemu
z osobna, bo bez Was – rodzice, uczniowie, przyjaciele oraz
goście - szczęście poszłoby inną
drogą.

vv Anna Łukasik
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SPRZEDAŻ CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH

FASCYNUJĄCA PODRÓŻ
DO WNĘTRZA LUDZKIEGO ORGANIZMU
INTERAKTYWNA WYSTAWA W GALERII BRONOWICE

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.

Co sprawia, że możemy zginać palce? Czym jest
genetyka i czy wszystko jest zaprogramowane?
Jak wyglądają ludzkie tkanki? Te i wiele innych ciekawostek poznamy w Galerii Bronowice w dniach
11-19 października na interaktywnej wystawie
„Podróż do wnętrza ludzkiego organizmu”. Będą
nowoczesne laboratoria, makro modele ludzkich
organów, kino sferyczne i 1 000 pytań, na które
w trakcie zajęć w miasteczku naukowym odpowiedzą prowadzący.

Wystawa to doskonała okazja
na 40- calowym monitorze
dla rodzin z dziećmi, uczniów
LCD
przedszkoli i szkół podstawo- • zbudowanie modelu DNA
wych, by, wspólnie z animai obejrzenie multimedialnej
torami i ekspertami, wziąć
prezentacji, po której każdy
udział w zajęciach - fascywyjdzie wyposażony w wienującej podróży do wnętrza
dzę dotyczącą dziedziczenia
ludzkiego organizmu i poznać
cech oraz genetyki
tajemnice ludzkiego ciała.
• spotkania z ekspertami któWarsztaty i filmy dostosowarzy wyjaśnią, co sprawia, że
ne są programowo dla dzieci
człowiek jest w stanie chow różnym wieku – każdy znajdzić, zginać palce, a także
dzie tu coś dla siebie i na pewpodpowiedzą, jak dbać o kono nie będzie się nudzić.
ści i co jeść, aby były zdrowe
Na terenie interaktywnego
• obejrzenie wystawy macentrum nauki uczestnicy
kro- modeli najważniejszych
mogą zapoznać się z zagadnieludzkich organów
niami współczesnej medycyny,
anatomii człowieka i genetyki, • zapoznanie się z budową
i funkcjami poszczególnych
poprzez:
organów: serca, mózgu, ne• odwiedzenie nowoczesnego
rek, płuc czy wątroby – na
laboratorium wyposażonebazie rozbieralnych fantogo w mikroskopy optyczne
mów
oraz kilkadziesiąt preparatów
•
a także obejrzenie edukacyjludzkich tkanek – z możliwonych opowieści filmowych
ścią obserwowania obrazów

Firma powstała w 2004 roku. W ciągu swojej działalności wprowadziła na rynek ponad
3000 maszyn i urządzeń, oferując rozwiązania dostosowane do potrzeb nowoczesnego rolnictwa. Dzięki dynamicznemu rozwojowi, szybko osiągnęła pozycję jednego
z największych dystrybutorów sprzętu rolniczego na południu Polski.

32-300 Olkusz, ul. Przemysłowa 14
w specjalnym kinie sferycznym.

Wstęp na teren wystawy jest
bezpłatny; w przypadku grup
szkolnych najlepiej dokonać rezerwacji na konkretną godzinę.

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

Interaktywna wystawa „Podróż
do wnętrza ludzkiego organizmu” odbywa się na parterze
Galerii Bronowice, Kraków ul.
Stawowa 61, w dniach 11 – 19
października 2014.
Godziny otwarcia wystawy:
Pon-Pt: 9:00 – 19:00

Sb-Nd: 10:00 – 20:00

Serdecznie zapraszamy!

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 – 60 zł
Opieka dietetyka długotrwała (3 spotkania) – 130 zł

W OKNACH NATURY DAY SPA RUDNO

Jesień to idealny czas, aby zadbać o swoją skórę w sposób, można powiedzieć, bardziej zdecydowany! Nie
boimy się zabiegów złuszczających, gdyż nie jesteśmy już tak bardzo narażeni na działanie promieni słonecznych, możemy również zastosować zabiegi mikro nakłuwania, które są nie wskazane w okresie letnim. To
również czas, kiedy za oknem nie zawsze jest piękna polska jesień, ale często ponura aura, która nie nastraja
nas pozytywnie. Trzeba zadbać o swoje dobre samopoczucie, dlatego zapraszamy do nas na masaże oraz
ceremonie na ciało połączone np. z sauną, które poprawią Ci nastrój i naładują energią do działania.

To nowa linia francuskiej firmy Purles, której
powstanie zostało zainspirowane najnowszymi
osiągnięciami medycyny
estetycznej. Innowacyjne
receptury wykorzystujące zaawansowane substancje aktywne, działają
synergicznie i kompleksowo. Bazują na rewolucyjnych składnikach,
takich jak: komórki macierzyste, DMAE, peptydy, dotychczas dostępnych tylko dla lekarzy.
Gwarantują optymalną odpowiedź na indywidualne potrzeby skóry, w widoczny sposób
walcząc z upływem czasu. Pobudzają procesy
odnowy zniszczonych z wiekiem struktur.
Linia spełnia wyrafinowane oczekiwania najbardziej wymagającego klienta, klienta poszukującego kompletnej pielęgnacji, zapewniającej
wyjątkowy relaks, a także spektakularne i długotrwałe efekty.
Kwasy czyli mocne złuszczanie
i walka z niedoskonałościami skóry.

Zabiegi z kwasami to jedne z najskuteczniejszych zabiegów, które dają szybki efekt rozjaśnienia skóry, zmniejszenia liczby przebarwień

oraz pobudzenia skóry do aktywnej odnowy,
czyli dają realny efekt odmłodzenia i walki
z fotostarzeniem.
Proponujemy kwasy: ferulowy, salicylowy,
TCA, migdałowy.

Kwas TCA to w naszym salonie nowość, dlatego chciałabym napisać kilka słów na temat tego
kwasu.

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

ZAPRASZAMY DO GABINETU DIETETYCZNEGO

JESIENNE KLIMATY
Zabiegi Derma Solution
- mocne zabiegi łączone
z mikro nakłuwaniem.

7

- od leczniczych
po
hawajskie
i ajurwedyjskie,
ale do oferty już
od 13 października trafią także
masaże tajskie.

Masaż tajski to
połączenie akuWskazania: Skóra cienka i sucha, z obniżonym
presury z elemenprogiem bólu, zmarszczki powierzchowne, blitami
pasywnej
zny potrądzikowe, posłoneczne uszkodzenia
jogi, rozciągania
skóry
i
refleksologii.
Efekty: Stymulacja odnowy komórkowej, re- Masowana osoba
generacja, spłycenie zmarszczek i nierówności jest ubrana w luźne, wygodne ubranie i leży na
naskórka, zniwelowanie blizn potrądzikowych, materacu o umiarkowanej giętkości. Masażysta
redukcja hiperkeratozy oraz nieregularności podczas wykonywania masażu bardzo intenkolorytu cery.
sywnie pracuje swoim ciałem, używając dłoCiekawą sprawą w tym kwasie jest to, iż za- ni, kciuków, łokci i przedramion, a także stóp.
mierzony efekt najczęściej uzyskujemy już po Osoba masowana przyjmuje wiele pozycji, któpierwszym zabiegu, jednakże naskórek złusz- re wywodzą się z pięciu zasadniczych postaw
cza się dość mocno, dlatego preferujemy wyko- jogi pasywnej: leżenia przodem, tyłem, bokiem
nywanie tego zabiegu np. w czwartki lub piątki. oraz postawy siedzącej i odwróconej. Podczas
Pod złuszczającym się naskórkiem pojawia się masażu w sposób rytmiczny następuje ucisk
różowa delikatna skóra, a twarz nabiera wy- i rozciągnięcie całego ciała: to dotyczy również
jątkowej świeżości. Niesamowity jest również wyciągania palców stóp u nóg oraz przyjmoefekt odmłodzenia, gdyż zmarszczki ulegają wania przez osobę masowaną różnych wyciągniętych pozycji. Wszystko odbywa się zgodnie
znaczącemu spłyceniu.
Na jesienne wieczory najlepszy masaż tajski. z wielowiekową procedurą.
vv Ewelina Kościelny
Oczywiście mamy w ofercie całą gamę masaży

TYDZIEŃ MASAŻU
TAJSKIEGO
13-18 PAŹDZIERNIKA

Zapraszamy wszystkich chętnych,
którzy chcą doświadczyć tego
wyjątkowego masażu, na tydzień
masażu tajskiego w naszym SPA
z 10 % zniżką.
ZAPRASZAMY

8
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SPOTKANIE Z SĘDZIĄ ANNĄ MARIĄ WESOŁOWSKĄ

W poniedziałek, 22 września br. gościła w naszej gminie sędzia Anna Maria Wesołowska. Szerokiej publiczności znana głównie z serialu filmowego, gdzie grała
samą siebie, wsławiła się również jako współautorka ustawy o świadku koronnym,
ekspert od przestępczości zorganizowanej. Była członkiem składów orzekających
w procesach łódzkiej „Ośmiornicy” i Gangu Popeliny.
Jest również autorką wielu książek,
w tym m.in. powstałego na bazie cyklu felietonów na temat prawa, skierowanego do młodzieży, poradnika
„Bezpieczeństwo młodzieży. Poradnik prawny”. Postulatorka edukacji
prawnej dzieci i młodzieży, zainicjowała program uczestniczenia
w rozprawach sądowych uczniów
w wieku 15–18 lat jako formę edukacji prawnej.
Prowadziła w początkowym etapie
jeden z pierwszych w Polsce program pokoju przesłuchań dla dzieci
– świadków i ofiar przestępstw (Pokój Przyjazny Dziecku – tzw. błękitny pokój, niebieski pokój). Od 2009
r. jest sędzią w stanie spoczynku,
lecz nadal angażuje się w szereg akcji społecznych na rzecz praw dzieci
i młodzieży.
Jako pierwsi spotkali się z Panią
Sędzią najmłodsi uczniowie, z klas
0-III ze Szkoły Podstawowej w Modlnicy, następnie uczniowie klas VI
wszystkich szkół podstawowych
z terenu naszej gminy oraz gimnazjaliści. Pani Anna Maria Wesołowska w sposób niezwykle obrazowy,
dostosowany do wieku odbiorców,
edukowała dzieci w zakresie zagrożeń świata współczesnego, odpowie-

dzialności, ale też ich praw i obowiązków, co spotkało się z bardzo
pozytywnym odbiorem uczestników
spotkania – zarówno dzieci jak
i młodzież słuchała słów Pani Sędzi z ogromnym zainteresowaniem
i uwagą.
Późnym popołudniem sędzia Anna
Maria Wesołowska spotkała się
w gimnazjum w Białym Kościele

z mieszkańcami gminy – tam również bardzo ciekawie opowiadała
o przypadkach ze swojej pracy
zawodowej, zagrożeniach świata
współczesnego, a także o roli i odpowiedzialności dorosłych za wychowanie młodego pokolenia.
vv Tekst: GOPS
www.wielka-wies.pl

ZBIÓRKA ELEKTROŚMIECI W GMINIE KRZESZOWICE
W dniu 15 PAŹDZIERNIKA 2014 r. na terenie Gminy Krzeszowice zostanie
przeprowadzony bezpłatny odbiór zużytego sprzętu ELEKTRYCZNEGO
i ELEKTRONICZNEGO.
Do „ELEKTROŚMIECI” zaliczamy wszystkie zużyte sprzęty RTV i AGD, takie jak:
telewizory, radia, pralki, lodówki, komputery, telefony itp.
Więcej na:
www.krzeszowice.pl – Środowisko i odpady
www.rewolucjasmieciowa.pl – eko-akcje

"U GÓRALA"
U NAS NAJTANIEJ!

WSZYSTKO Z DREWNA

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

MOŻLIWOŚĆ DOWOZU
WŁASNYM TRANSPORTEM

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

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
OGROMNY WYBÓR I NISKIE CENY!

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

SKŁAD OPAŁU I DREWNA
F.U. INTER-KUK

604 919 706
535-192-850
Drewno opałowe od 110 zł/mb

DREWNO KOMINKOWE, OPAŁOWE, ROZPAŁKA
BRYKIET DRZEWNY, DESKI, STEMPLE, WIĘŹBA
TRANSPORT

Bolesław k/Olkusza, ul. Główna 31 (za sklepem całodobowym)
www.interkuk.com.pl

interkuk@vp.pl
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Biuro Obrotu Nieruchomościami

Krzeszowice, ul. Legionów Polskich 1
budynek Pasaż TP
--email: biuro@gwarek-nieruchomosci.pl
www.gwarek-nieruchomosci.pl

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

tel. 796-351-499
DOMY NA SPRZEDAŻ
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Do sprzedania drewniany dom 110 m kw. na pięknej, widokowej działce 8 a w Czernej. Dom jest w stanie surowym z dachem. W środku jest rozprowadzona instalacja
elektryczna, środek częściowo wykończony płytami regips. Z tarasu można podziwiać piękne widoki na okolicę, jak też na oddalone góry. Dojazd drogą utwardzoną.
Nowa cena: 195 tys. PLN!
Do sprzedania przytulny domek, położony w pięknej, spokojnej okolicy Tenczynka.
Dom ma ponad 60 m kw., ale robi wrażenie dużo większego, działka 8 a plus ok. 2 a udziału w drodze.
Działka jest w całości ogrodzona, a ogród pięknie zagospodarowany i utrzymany.
Cena: 318 tys. PLN.
Do sprzedania dom do remontu (można zamieszkać), pow. ok. 80-90 m kw w Jerzmanowicach.
Dom usytuowany jest na działce 5 a. Na działce znajduje się wybudowany w późniejszym
czasie budynek gospodarczy, który może pełnić rolę garażu lub można przekwalifikować
na budynek mieszkalny. Cała posesja znajduje się przy drodze asfaltowej - gminnej.
Cena: 165 tys. PLN.
Do sprzedania zadbany dom o pow. 140 m kw. (parter 140 m kw. plus taka sama powierzchnia
na poddaszu - do ew. zagospodarowania, plus piwnice) położony w spokojnej, widokowej okolicy w pobliżu Krzeszowic, przy drodze asfaltowej. Działka w całości ogrodzona, wielkości 17 a.
Cena 635 tys. PLN.
Uwaga! Nowa cena. Do sprzedania w okazyjnej cenie nieduża kamienica w centrum Olkusza. Całość
dedykowana jest dla inwestora, który ma w planach otwarcie praktyk lekarskich, kancelarii prawniczych
czy adaptacji pod lokale biurowe bądź działalność gastronomiczną. Na dole kamienicy znajdują się
dwa spore lokale z dużymi oknami wystawowymi. Cena: 770 tys. PLN.
Do sprzedania dom wolnostojący 240 m kw. Nadole gm. Dukla, Beskid Niski na 20 a działce. Budynek
jest wyposażony w instalacje elektryczną, gazową, wodno-kanalizacyjną, posiada własną studnię
głębinową. Budynek podpiwniczony, elewacja drewniana, współgrająca z otoczeniem. Dodatkowo
istnieje możliwość dokupienia działek budowlanych przylegających do nieruchomości – 19 arów
oraz 4 ary, a także działki rolnej 6 arów.

DOMY / MIESZKANIA DO WYNAJĘCIA
7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Do wynajęcia dom dla 10 pracowników w Kryspinowie (3 km od Balic, 1 km od Liszek). 5
pokoi, 2 łazienki, wyposażone - włącznie z pościelami. Jest możliwość zakwaterowanie 15
osób, ale przy wyższej cenie najmu. Cena: 2000 PLN/m-c plus media, ogrzewanie gazowe.
Kaucja w wysokości jednomiesięcznego czynszu.
2. Do wynajęcia dom ok. 70 m kw. w Nielepicach (6 km od Balic). 2 pokoje, łazienka, kuchnia z
wyposażeniem, piwnica, w której znajduje się piec węglowy. Mieszkanie czyste, odświeżone.
Garaż wolnostojący. Spokojne miejsce. Wolne od zaraz, bez kaucji. Cena: 800 PLN/m-c.
3. Do wynajęcia pokój w domu wolnostojącym w Rudawie k/Krzeszowic. Pokój ok. 20 m
kw. w cenie 550 PLN miesięcznie z ogrzewaniem i mediami za miesiąc. Wspólna kuchnia
z wyposażeniem oraz łazienka. Na dole domu pralnia. Miejsca parkingowe oraz altana z
grillem do dyspozycji. Wolne od zaraz.
Do wynajęcia dom wolnostojący w Białym Kościele, ok. 150 m kw. pow. W domu od nowości nikt
nie mieszkał. Wnętrze domu do pomalowania w/g własnej koncepcji (możliwość odliczenia tej
pracy od czynszu). Dół domu składa się z salonu, przedpokoju, łazienki, kuchni, pomieszczenia
gospodarczego, garażu, góra: 3 pokoje, łazienka. Dom jest umeblowany. Spokojna i cicha
okolica. Cena 2000 PLN/m-c plus media według zużycia, ogrzewanie węglowe.
Do wynajęcia osobne mieszkanie - dół domu, ok. 85 m kw. w domu wolnostojącym w
Nielepicach - 3 km od Krzeszowic. Na mieszkanie składa się: dwa pokoje (jeszcze jeden pokój
jest w opcji) łazienka i kuchnia. Pokoje, kuchnia i łazienka wyposażone. Ogrzewanie: stała
opłata do porozumienia z właścicielem - w zimę jest bardzo ciepło. Reszta mediów według
zużycia. Piękna okolica, duży ogród. Cena 1000 PLN/m-c.
Do wynajęcia 3 osobne mieszkania w domu wolnostojącym - wyremontowane od podstaw,
w Morawicy 2,5 km od Balic. Dwa mieszkania jednopokojowe po ok. 40 m, każde z łazienką,
po 700 PLN z mediami i ogrzewaniem (!)o raz 1 mieszkanie dwupokojowe w cenie 1200 PLN
z mediami i ogrzewaniem (!) Wspólna kuchnia z wyposażeniem. Wolne od zaraz, kaucja w
wysokości jednomiesięcznego czynszu.
Do wynajęcia dom ok. 70 m kw. w Krzeszowicach. 2 pokoje (nieurządzone, ale mogą być
meble plus łóżko, które kiedyś tam były), łazienka, kuchnia - urządzone, piwnica, w której
znajduje się piec węglowy. Spokojne miejsce, mieszkanie odświeżone. Wolne od zaraz,
kaucja 1000 PLN. Cena: 800 PLN/m-c.
Do wynajęcia mieszkanie dla 5-6 pracowników w domu w Wielkiej Wsi. Jeden duży pokój,
łazienka, kuchnia. Cena 20 PLN/1 osobę na dobę.

DZIAŁKI
15. Do sprzedania działka przemysłowa 53 a w gm. Kocmyrzów-Luborzyca. Działka
położona jest przy drodze powiatowej oraz drodze gminnej. Kilka km dalej zaczyna
się gm. Zielonki. Działka otoczona jest wokół działkami rolnymi. Obszar zabudowy: 28%, dopuszczalna wysokość zabudowania: 9 m. Odległość od Krakowa: 10 km.
Cena: 430 tys. PLN.
16. Do sprzedania budowa domu 126 m kw. plus garaż, na działce 8 a w Krzeszowicach w pięknym, zacisznym miejscu. Etap prac: pierwsza kondygnacja z wylewkami bez stropu, wszystkie media w domu: gaz, woda, prąd w tym siła. Miejsce
koło lasku (nikt od tej strony się już nie wybuduje) i koło urokliwej rzeczki.
Cena 185 tys. PLN.
17. Do sprzedania działka rekreacyjna 35 a ze skałą w pięknej okolicy widokowych działek
Jerzmanowic. Na działce usytuowana jest skała dużych rozmiarów. Dojazd drogą utwardzoną.
Piękna wypoczynkowa okolica, przez którą przebiega wiele tras turystyczno-wycieczkowych.
Cena: 120 tys. PLN.
18. Do sprzedania kilka działek rolnych oraz Zieleni Nieurządzonej w Nawojowej Górze o łącznej
pow. 1,95 ha. Numery działek: 1491, 1494, 1496, 1503, 1520, 1525/2, 1525/4, 1527/2, 1534,
1535, 1545, 1560. Działki są położone w pobliżu siebie. Na jednej z nich znajduje się ponad
100 drzew (brzoza, olsza), wysokości ok. 10 m. Do sprzedania tylko całość. Cena: 110 tys. PLN.
19. Do sprzedania widokowa, mocno pochylona działka prawie 10 a w Pękowicach gm. Zielonki.
Działka jest mocno pochylona, istnieje możliwość zniwelowania dużego nachylenia. Media
włącznie z kanalizacją w drodze. Cena: 170 tys. PLN.
20. Do sprzedania działka 15 a w Białym Kościele przy głównej drodze Olkusz-Kraków. Działka
ma szerokość 19 m i długość ponad 70 m. Media: prąd w drodze koło działki, gaz, woda 70
m od działki. Dalszy pas to tereny rolne, które również można kupić w cenie 1 tys PLN / ar.
Jest możliwość dokupienia 1 - 2 Ha. Cena: 160 tys. PLN.
21. Do sprzedania działka budowlana 11 a w Jeziorzanach gm. Liszki. Foremna działka o szerokości
24 m położona w spokojnej okolicy wśród domów o rzadkiej zabudowie, przy wewnętrznej,
asfaltowej drodze z dala od wału rzeki. Cena: 107 tys. PLN.
22. Do sprzedania działka budowlana w II lini zabudowy położona w Mnikowie gm. Liszki, o
powierzchni 7,8a. Media: woda, prąd i gaz w działce, kanalizacja w drodze wewnętrznej
(studzienka). Warunki zabudowy WZ na dom jednorodzinny. Dojazd drogą asfaltową +
wewnętrzną utwardzoną (udział) ok 40m. W pobliżu przystanek autobusowy MPK oraz
BUS (300m). Spokojna okolica. Działka z rozległym widokiem na okolicę. Cena: 87 tys. PLN.
23. Do sprzedania widokowa działka budowlana 19 a. Nadole, gm. Dukla, Beskid Niski. Działka
w pełni uzbrojona, ogrodzona, zadrzewiona drzewami owocowymi.Droga dojazdowa
asfaltowa. Jest możliwość dokupienia dodatkowo 4a działki dodatkowej oraz 6a działki
rolnej. Cena: 70 tys. PLN.
24. Do sprzedania widokowa działka budowlana 4 a. Nadole, gm. Dukla, Beskid Niski. Działka z
widokiem na górę Cergową. Droga dojazdowa asfaltowa. Cena: 14,5 tys. PLN.

25. Do sprzedania pięknie położona działka o pow. 8,5 a w Bolechowicach. Położona przy drodze
asfaltowej, wszystkie media w działce lub przy drodze. Działka jest foremna ok 30 m x ok 28 m.
Początkowo lekko pochyła, później płaska. W pobliżu ładne, nowe domy. Cena: 179 tys. PLN.
26. Do sprzedania działka o pow. 1,8574 ha. Użytkowanie wieczyste, przeznaczenie – przemysł.
Budynek magazynowo-usługowy o pow. 1710 m kw. Pozwolenie na budowę hali magazynowo-produkcyjnej ponad 9200 m kw. Ogrodzony teren z nawierzchnią betonową. Uzbrojenieterenu
- linie: elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna sanitarna i opadowa, gazowa i telefoniczna.
Działka znajduje się w północno-wschodniej części Krakowa.
27. Do sprzedania działka o przeznaczeniu przemysłowym o pow. 2,97 ha. Teren ogrodzony,
Uzbrojenie terenu: linie: elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna: sanitarna i opadowa,
telefoniczna. Stacja trafo z możliwością podpięcia. Istnieje możliwość podziału na 3 mniejsze
działki. 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.
28. Do sprzedania piękna foremna działka 10 a w Burowie, 3 km od Zabierzowie, 2 km od Balic.
Działka budowlana przeznaczona pod budownictwo jednorodzinne, całkowicie uzbrojona:
prąd na działce, woda na działce, gaz przy drodze, kanalizacja na działce. Działka znajduje
ssię przy drodze asfaltowej, piękna okolica, spokój, cisza. Cena: 215 tys. PLN.
29. Do sprzedania piękna działka pod lasem 11,8 a z drogą w Tenczynku. Działka o pow. 10 a
plus udział w drodze 1,8 a. Piękna i bardzo spokojna okolica. W otoczeniu nowopowstałe
domy. Cena: 123 tys. PLN.
30. Do sprzedania działka o pow. 10 a w Mnikowie w trzeciej linii zabudowy. Działka uzbrojona
w gaz, woda i prąd przy drodze. Działka foremna ok 30 m szerokości i ok 33 m głębokości.
Dwie poprzednie działki wynikające z podziału jednej większej działki są już sprzedane.
Droga dojazdowa do działki wytyczona jest z całości. W poprzednim planie zagospodarowania
przestrzennego działka miała przeznaczenie budowlane. Na chwilę obecną nie uzyska
się warunków zabudowy, trzeba czekać max. do dwóch lat na uchwalenie nowego planu
zagospodorowania przestrzennego, w którym ta działka będzie działką budowlaną. Cena:
59 tys. PLN.
31. Do sprzedania widokowa działka o wielkości 11,2 a w Siedlcu. W otoczeniu działki same nowe domy.
Dojazd drogą asfaltową, a do samej działki drogą utwardzoną. Udział w drodze. Wszystkie media
w drodze, przy działce. Są do sprzedania również inne działki w tej okolicy: 23,7 a, 11,5 a, 10
a. Piękna spokojna, widokowa okolica. Działki są pochyłe. Cena: 115 tys. PLN.
32. Do sprzedania widokowa działka o wielkości 11,5 a w Siedlcu. W otoczeniu działki same
nowe domy. Dojazd drogą asfaltową, a do samej działki drogą utwardzoną. Udział w drodze.
Wszystkie media w drodze , przy działce. Są do sprzedania również inne działki w tej okolicy:
23,7 a, 11,2 a, 10 a. Piękna spokojna, widokowa okolica. Działki są pochyłe. Cena: 142 tys. PLN.
33. Do sprzedania widokowa działka o wielkości 10 a w Siedlcu. W otoczeniu działki same
nowe domy. Dojazd drogą asfaltową, a do samej działki drogą utwardzoną. Udział w drodze.
Wszystkie media w drodze , przy działce. Są do sprzedania również inne działki w tej okolicy:
23,7 a, 11,2 a, 11,5 a. Piękna spokojna, widokowa okolica. Działki są pochyłe. Cena: 85 tys. PLN.
34. Do sprzedania widokowa działka o wielkości 23,7 a w Siedlcu. Działka znajduje się pod
lasem, w otoczeniu działki same nowe domy. Dojazd drogą asfaltową a do samej działki drogą
utwardzoną. Udział w drodze. Wszystkie media w drodze, przy działce. Są do sprzedania
również inne działki w tej okolicy: 10 a, 11,2 a, 11,5 a. Piękna spokojna, widokowa okolica.
Działki są pochyłe. Cena: 292 tys. PLN.
35. Do sprzedania w Krzeszowicach, w spokojnej okolicy, piękna, foremna działka, o przeznaczeniu:
budownictwo jednorodzinne, o wielkości 48a. Media w drodze przy działce. Bardzo atrakcyjna
cena. Cena: 230 tys. PLN.
36. Działka budowlana położona w Więckowicach gm. Zabierzów, o powierzchni 12 a. Dojazd
drogą asfaltową, do samej działki służebność na drodze dojazdowej. W pobliżu 50 m znajduje
się przystanek autobusowy oraz BUS. Media: prąd, wodociąg i kanalizacja w działce, gaz w
drodze. Bezproblemowy dojazd z Krakowa. Sąsiadująca działka jest również na sprzedaż,
budowlana o pow. 8 a. Kształt działki: prostokąt 28 m front x 42 m głębokość. Atutem położenia
działki, jest sąsiadujący las oraz otwarta przestrzeń. Cena: 264 tys. PLN.
37. Działka budowlana położona w Więckowicach gm. Zabierzów, o powierzchni 8 a. Dojazd drogą
asfaltową, do samej działki służebność na drodze dojazdowej. W pobliżu 50 m znajduje się
przystanek autobusowy oaz BUS. Media: prąd, wodociąg i kanalizacja w działce, gaz w drodze.
Bezproblemowy dojazd z Krakowa. Sąsiadująca działka jest również na sprzedaż, budowlana
o pow. 12 ar. Kształt działki: prostokąt 28 m front x 38 m głębokość. Atutem położenia działki
jest sąsiadujący las oraz otwarta przestrzeń. Cena: 184 tys. PLN.
38. Działka budowlana w drugiej linii zabudowy, położona w Bolechowicach gm. Zabierzów, o
powierzchni 10 a. Dojazd drogą asfaltową, publiczną. W pobliżu przystanek autobusowy oraz
BUS (50m). Media: prąd, wodociąg , kanalizacja i gaz w drodze. Kształt działki: prostokąt 27
m front x 35 m głębokość. Spokojna okolica, w pobliżu drogi publicznej. Cena: 199 tys. PLN.
39. Do sprzedania działka w Miękini o pow. 10 a. Prąd na działce obok, woda i kanalizacja w
drodze. Dojazd drogą utwardzoną. Cicha i spokojna okolica. Jest możliwość dokupienia
sąsiadującej działki o pow. 11 a. Oferujemy pomoc w uzyskaniu kredytu. Cena: 94 tys. PLN.
40. Do sprzedania działka w Miękini o pow. 11 a. Prąd na działce obok, woda i kanalizacja w
drodze. Dojazd drogą utwardzoną. Cicha i spokojna okolica. Cena: 104 tys. PLN.
41. Do sprzedania działka w I linii zabudowy w Tenczynku, o wielkości 7 a. Na kolejnej działce
powstał nowy dom. Działka położona jest blisko lasu, jednak niedaleko szkoły, sklepu,
przedszkola i przystanku bus. Cena: 104 tys. PLN.
42. Do sprzedania działka w Tenczynku 10 a położona w malowniczym i krajobrazowym miejscu,
w całości ogrodzona. W pobliżu kolejnych zabudowań dostęp do mediów, kanalizacja w
drodze. W okolicy jest spokój i cisza. Cena: 136 tys. PLN.
43. Do sprzedania działka budowlana w Tenczynku o pow. 7 a. Wszystkie media na działce. Dojazd
drogą asfaltową. W pobliżu zabudowa domów jednorodzinnych. Jest możliwość dokupienia
sąsiadujących działek: w sumie 40 a. Spokojna, malownicza okolica. Szczególnie polecam
osobom ceniącym spokój. Cena: 87 tys. PLN.
44. Do sprzedania działka budowlana w Tenczynku o areale 9 a. Wszystkie media na działce. Dojazd
drogą asfaltową, a następnie utwardzoną. W pobliżu zabudowa domów jednorodzinnych. Jest
możliwość dokupienia sąsiadujących działek: w sumie 40 a. Spokojna, malownicza okolica.
Szczególnie polecam osobom ceniącym spokój. Cena: 107 tys. PLN.
45. Do sprzedania działka budowlana w Tenczynku o pow. 11 a. Wszystkie media na działce. Dojazd
drogą utwardzoną, działka jest płaska. W pobliżu zabudowa domów jednorodzinnych. Jest
możliwość zakupu działki o pow. 20 a nawet 40 a. W całości działka jest proporcjonalnie tańsza.
Spokojna, malownicza okolica. Polecam osobom, które chcą odreagować od codziennych
zmagań. Cena: 137 tys. PLN.
46. Do sprzedania działka budowlana w Tenczynku o areale 40 arów. Wszystkie media na
działce. Zjednej strony droga asfaltowa z drugiej utwardzona, działka jest płaska. W pobliżu
zabudowa domów jednorodzinnych. Jest wstępny projekt podziału na 4 mniejsze działki:
11 a x 2, 9 a i 7 a. W całości działka jest proporcjonalnie tańsza. Spokojna, malownicza
okolica. Cena: 415 tys. PLN.

.

SZCZEGÓLNIE POLECAMY

DO SPRZEDANIA
stylowy dom, 100 m kw.
plus garaż, w Tenczynku.
Nowa dachówka,
ogrzewanie gazowe oraz
kominkowe. Malownicza
i cichej okolica. 7a działka
z pięknym ogrodem. Całość
tworzy wyjątkowy klimat.
Cena: 350 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA
pięknie położona
działka 12 a budowlanej
plus 8 a rolnej w miejscowości
Kwaczała (gm. Alwernia),
w spokojnej okolicy,
między zabudowaniami.
Media:
prąd, woda na działce, gaz
w drodze przy działce.
Cena: 110 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA
działka w Woli Filipowskiej,
o powierzchni 10 a. Media:
gaz i kanalizacja w działce,
woda i prąd 10 m od działki.
Gotowy projekt budowlany
na dom jednorodzinny o pow.
użytkowej 100,25 m. kw. Dojazd
drogą asfaltową + wewnętrzną
utwardzoną (udział) ok. 50
m. . Spokojna okolica. Działka
z rozległym widokiem na okolicę.
Cena: 110 tys. PLN.

oryginalnie wykończony dom
wolnostojący, usytuowany
w Czułowie.
150 m kw pow., 15 arowa
zagospodarowana działka.
Wyjątkowo piękna, spokojna
okolica.
Atrakcyjna cena :
540 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA

DO SPRZEDANIA
działka budowlana
o pow. 7 a w Nowej Górze,
gm. Krzeszowice.
Wszystkie media w drodze
przy działce. Działka
znajduje się przy drodze
gminnej - asfaltowej.
Cena: 49 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA
działka o pow. 10 a w Mnikowie.
Uzbrojona w gaz, woda i prąd
przy drodze. Wymiar 30 x 33 m.
Droga dojazdowa wytyczona
w całości. W poprzednim planie
zagosp. przestrz. działka miała
przeznaczenie budowlane.
Obecnie nie uzyska się warunków
zabudowy, trzeba czekać max. do
dwóch lat na uchwalenie nowego
planu, w którym ta działka będzie
działką budowlaną.
Cena: 59 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA
odreastaurowany, stylowy
dom 100 m kw. w Pisarach
k/Krzeszowic, na działce 10
a. Elewację domu pokrywa
cegła klinkierowa, w oknach
piękne okiennice, na
dachu pasująca do całości
dachówka. Dom ma 3
pokoje, z czego jeden jest do
wykończenia.
Cena: 350 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA
widokowa działka budowlana
27,5 a w Karniowicach, w pięknej
krajobrazowej okolicy. Szerokość
działki to ok 30 m. Jest możliwość
podziału na mniejsze działki.
Media włącznie z kanalizacją
znajdują się przy osiedlu
nowych domów - bliźniaków
w odległości ok 50 m. Stok
północny, z widokiem na skałki
i góry karniowskie. Dobra oferta
dla dewelopera, jak też dla osób
prywatnych. Cena: 430 tys. PLN.

LOKALE DO WYNAJĘCIA

47. Do wynajęcia nowy lokal 440 m kw. w Jerzmanowicach. Dwa wejścia na dole. Instalacja alarmowa,
opcjonalnie - solary. Parking na ok. 15 samochodów; działka 8 a. Cena 8.800 PLN netto/m-c.

.

HALE I OBIEKTY

48. Do wynajęcia hala ok. 460 m. kw. w okolicach Krzeszowic. Przed halą znajduje się plac manewrowy ok 3
ary. Wysokość hali między podciągami 5,6 m w najwyższym punkcie (między podciągami odległość 3 m,
dla wstawienia np. maszyny lub urządzenia), stała wysyokość 2,8 m - 3 m. W hali znajduje się instalacja
CO, piec na miał. Jest możliwość zamontowania okien: 6 szt dł. okna: 2,8 m. Brama wjazdowa, wylewki,
budulec: płyta FERMBET (płyta - styropian - płyta) oraz pustak MAX. Woda oraz prąd hali. Cena: 4,7 tys. / m-c.

AKTUALNIE POSZUKIWANE
Działka przemysłowa 25-30 a
(przeznaczenie działki: przemysłowa w MPZP) pod Krakowem.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Prosimy o zgłaszanie domów, mieszkań, pokoi przeznaczonych pod wynajem. Poszukujemy lokum pod konkretnych klientów, gwarantujemy szybki wynajem.

tel. 796-351-499

Powyższe ogłoszenia nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a dane w nich zawarte mają charakter wyłącznie informacyjny.
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WYDARZENIA KULTURALNE, IMPREZY, SPOTKANIA
KRZESZOWICE

ZABIERZÓW

PCHLI TARG PO SĄSIEDZKU – EDYCJA JESIENNA

Zapraszamy na jesienną edycję Pchlego Targu! 12 października 2014, niedziela, godzina 9.00 – 15.00.
Ideą targu jest wymiana lub sprzedaż rzeczy, które nie są już nam potrzebne lub zdążyły się znudzić. Jeśli te
przedmioty dla Ciebie nie mają już znaczenia – dla innych mogą okazać się czymś wartościowym i niezwykłym.
Rzeczy ciekawe i w dobrym stanie na pewno szybko znajdą nowych właścicieli.
Opłata za miejsce – 5 zł (organizacja stoiska leży po stronie wystawiającego)
Więcej informacji i zapisy: Centrum Kultury i Sportu ul. dr J. Walkowskiego 1, tel. 12 282 14 65 lub 602 726 353

WIELKA WIEŚ
WYJAZD DO TEATRU BAGATELA

Po raz kolejny, w ramach programu „Aktywni i potrzebni – gmina Wielka Wies przyjazna seniorom” serdecznie
zapraszamy wszystkich seniorów z naszej gminy na spektakl „Okno na parlament” w krakowskim teatrze Bagatela,
w dniu 28 października br. (o godz. 16.30).
„Okno na Parlament” – to dwie godziny wspaniałej komedii omyłek i fałszywych tożsamości, ogromna dawka
śmiechu i humoru. Szybkie zmiany akcji, ciągłe komplikacje i nieoczekiwane zwroty akcji nie pozwalają widzom
choćby na chwilę znudzenia.
Całkowity koszt biletu ulgowego wynosi 50 zł, z czego 30 zł jest dofinansowane ze środków gminy, uczestnicy
pokrywają jedynie pozostałą część tj. 20 zł. Tak jak dotychczas zapewniamy transport dla uczestników wyjazdu.
Zapisy dla wszystkich seniorów chętnych do udziału w spektaklu przyjmowane są osobiście w Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi, Szyce 65, lub telefonicznie pod nr 419 11 01 lub 419 04 40, od pn. do pt., w
godzinach 8.00 do 16.00, do dnia 15 października br. (do tego dnia należy również dokonać wpłaty po uprzedniej
rezerwacji). Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Zapraszamy!!!

CHRZANÓW
KONCERT HIP-HOPOWY

11 października o godz. 20.00 zapraszamy do klubu Stara Kotłownia na koncert hip-hopowy. Tym razem wystąpi
raper Młody PSZ oraz zaproszeni goście. Bilety 10 zł (Informacja MOKSiR) lub 15 zł (w dniu wydarzenia).

CHECHŁO RUN 2014

19 października dla wszystkich miłośników aktywności fizycznej szykuje się biegowa impreza - CHECHŁO RUN
2014. To wspólna inicjatywa mieszkańców powiatu chrzanowskiego, miłośników biegania i spędzania aktywnie
wolnego czasu. Szczegóły: www.moksir.chrzanow.pl

KURS PLECIONKARSKI

25 października o godz. 9.00 (MOKSiR) rozpoczynamy kurs plecionkarski, obejmujący 4 pięciogodzinne warsztaty,
na których będzie można nauczyć się jak wykonać z wikliny tacki, koszyki czy ozdoby świąteczne. Zapisy w
Informacji MOKSiR (tel. 32 6233086 wew.53). Ilość miejsc ograniczona!

SPEKTAKL „OLD LOVE”

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie zaprasza serdecznie na spektakl „Old Love”, który
odbędzie się 10 listopada 2014 o godz. 18.00. Bilety w cenie: 70 zł (parter) oraz 55 zł. (balkon) do nabycia w
Informacji MOKSiR. tel.: 32 6233086 wew. 53 lub na www.kupbilecik.pl

KONCERT SZTYWNEGO PALA AZJI

13 grudnia o godz. 19.00 zapraszamy do sali teatralnej MOKSiR na koncert Sztywnego Pala Azji, który zagra
piosenki z kultowej płyty z 1987 roku pod tytułem „Europa i Azja”. Wystąpią: Jarek Kisiński, Zbyszek Ciaputa,
Leszek Nowak i Paweł Nazimek, czyli pierwszy skład zespołu. Po raz ostatni Szpal w takim składzie grał 25 lat
temu! Bilety na koncert do nabycia w Informacji MOKSiR (tel. 32 623 30 86 wew. 53). Cena do 10 grudnia 2014
r. - 30 zł. Po 10 grudnia 2014 r. - 40 zł.

TRZEBINIA
XVI OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ TAŃCA TOWARZYSKIEGO TRZEBINIA ‘2014
Trzebińskie Centrum Kultury zaprasza na XVI Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego Trzebinia ‘2014
18 października 2014 roku - Zespół Szkół w Trzebini, os. ZWM 21. Regulamin dostępny na:
http://tck.trzebinia.pl/index.php/43-inne0/420-xvi-ogolnopolski-turniej-tanca-towarzyskiego-trzebinia-2014

WIDOWISKO OPERETKOWE „KRAINA UŚMIECHU”

Zapraszamy serdecznie na widowisko operetkowe „Kraina uśmiechu” F.Lehara w wykonaniu artystów Teatru
Muzycznego „Arte Creatura” Dom Kultury „Sokół” w Trzebini, 19 października 2014, godz. 17.00.

RUSZA VIII EDYCJA WOJEWÓDZKIEGO
KONKURSU ARTYSTYCZNEGO SIXART.

Kino "Sztuka" w Chrzanowie zaprasza
TYDZIEŃ Z KLASYKĄ AMERYKAŃSKIEGO KINA. ARCYDZIEŁA WARNER BROS W CHRZANOWIE.
„MECHANICZNA POMARAŃCZA” [1971]
• 11.10 seans o godz. 17.00 • 12.10 seans o godz. 20.00 • 13.10 seans o godz. 17.00 •
• 14.10 seans o godz. 20.00 • 15.10 seans o godz. 20.00 • 16.10 seans o godz. 17.00 •
reż.: Stanley Kubrick; czas: 136 min.; gat.: dramat/sci-fi; prod. USA/Wielka Brytania; 15 lat
Cena biletu: 10 zł
„2001: ODYSEJA KOSMICZNA” [1968]
• 11.10 seans o godz. 20.00 • 12.10 seans o godz. 17.00 • 13.10 seans o godz. 20.00 •
• 15.10 seans o godz. 17.00 • 16.10 seans o godz. 20.00 •
reż.: Stanley Kubrick; czas: 141 min.; gat.: sci-fi; prod. USA/Wielka Brytania; 12 lat
Cena biletu: 10 zł
„SŁUŻBY SPECJALNE”
• 17.10 seanse o godz. 17.00, 19.30 • 18.10 seanse o godz. 16.00, 21.10 •
• 19-20.10 seanse o godz. 17.00, 19.30 • 21.10 seanse o godz. 17.30, 20.00 • 22.10 seans o godz. 20.00 •
• 23.10 seanse o godz. 17.00, 19.30 •
reż.: Patryk Vega; czas: 115 min.; gat.: sensacyjny; 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 (bilet rodzinny - min. 5 osób)
„Björk: BIOPHILIA Live” [koncert]
• 18.10 seans o godz. 19.00 •
reż.: N. Fenton, P. Strickland; czas: 97 min.; gat.: muzyczny/koncert; prod. Wielka Brytania; 12 lat
Cena biletu: 22 zł. Cykl: Wieczory filmowo-muzyczne.

Jeżeli śpiewasz, grasz, malujesz, szkicujesz, piszesz wiersze, fotografujesz czy tańczysz - zgłoś się do nas.
Podziel się z nami swoimi pasjami, weź udział w przeglądach, warsztatach i wykładach prowadzonych przez
ludzi ze świata sztuki. SIXART to trzy dni spotkań z ciekawymi ludźmi i różnymi dziedzinami kultury. To inspiracja
do działania i kreatywności. Dołącz do nas!
Poprzednie edycje zgromadziły około 900 uczestników, za nami dziesiątki godzin spotkań i warsztatów, nagrań i
dyskusji. Laureaci poprzednich edycji mają za sobą udziały w muzycznych programach telewizyjnych, pierwsze
demo, autorskie wystawy fotograficzne i plastyczne, niektórzy swoje edukacyjne i zawodowe życie związali z
prezentowanymi kategoriami konkursowymi. SIXART to trening, możliwości, zabawa, wrażliwość i szacunek
dla Ciebie i Twojej pracy.
Regulamin na: http://www.zstu.edu.pl/?q=node/270

Kino "Sokół" w Trzebini zaprasza
PREMIERA: MIASTO 44

• 09.10 – 20:00 •
czas trwania: 2 godz., 7 min. (bilety 14 zł i 12 zł ulgowy); gatunek: dramat/wojenny/romans, Polska
DZWONECZEK I TAJEMNICA PIRATÓW (3D) – DUBB.PL

• 09.10 – 16:00 •
czas trwania: 1 godz., 25 min. (bilety 17 zł); gatunek: animowany, USA
GWIAZD NASZYCH WINA – NAPISY PL

• 17.10, 18.10 – 15:45 • 21.10, 22.10, 23.10 – 17:00 •
czas trwania: 2 godz., 5 min. (bilety 14 zł i 12 zł ulgowy); gatunek: romans/dramat, USA
SŁUŻBY SPECJALNE

• 10.10, 11.10, 12.10, 14.10, 16.10, – 17:00 i 19:30 • 15.10, 21.10, 22.10, 23.10 – 19:30 •
• 17.10, 18.10 – 18:00 i 20:15 • 19.10 – 21:30 •
czas trwania: 1 godz., 55 min. (bilety 14 zł i 12 zł ulgowy); gatunek: sensacyjny/thriller, Polska
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GMINA LISZKI PIERWSZA W RANKINGU GMIN MAŁOPOLSKI 2014!

W piątej edycji Rankingu Gmin Małopolski 2014 - inicjatywy FRDL Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji Gmina Liszki zajęła I miejsce! Wyniki opublikowane zostały na łamach Dziennika
Polskiego w dn. 25 września 2014 r.
Ideą Rankingu Gmin Małopolski jest wyłonienie i promowanie
gmin wyróżniających się pod
względem rozwoju społeczno-gospodarczego w Małopolsce. Wyniki Rankingu oparte są o dane
statystyki publicznej za rok 2013
zebrane przez Urząd Statystyczny
w Krakowie. Ocenie poddawane
są wszystkie gminy Województwa
Małopolskiego z wyłączeniem
miast na prawach powiatu: Krakowa, Nowego Sącza i Tarnowa.
Metodą oceny poziomu rozwoju
gminy jest syntetyczny wskaźnik
rankingowy wyliczony w opar-

ciu o 11 wskaźników mierzących
potencjał, aktywność i wyniki
osiągane przez gminę w sferze
gospodarczej i społecznej. Lista
wskaźników, których wartości
mierzone są na poziomie gminy,
służących do obliczenia syntetycznego wskaźnika rankingowego,
obejmuje:
1. Dochody własne na 1 mieszkańca
2. Wydatki majątkowe inwestycyjne na 1 mieszkańca
3. Wydatki na administrację publiczną na 1 mieszkańca

4. Wydatki majątkowe inwestycyjne na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska na 1
mieszkańca
5. Środki europejskie pozyskane
przez gminę na 1 mieszkańca

6. Ilość podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w rejestrze REGON na 1 tys. mieszkańców

7. Wyniki sprawdzianów w szóstej klasie szkoły podstawowej
oraz egzaminów gimnazjalnych

dukcyjnym w ludności ogółem

9. Saldo migracji na 1 tys. mieszkańców
10. Liczba czytelników bibliotek
publicznych na 1 tys. mieszkańców
11. Ilość udzielonych noclegów na
1 tys. mieszkańców

Więcej na temat rankingu można
przeczytać na stronie: www.mistia.org.pl/ranking.

8. Udział ludności w wieku pro-

vv oficjalna strona internetowa
gminy Liszki www.liszki.pl

SREBRNE ŁUCZNICZKI GROTA

Najlepsi łucznicy i łuczniczki Polski gości li
w podkarpackiej miejscowości Boguchwała
na 78-mych Mistrzostwach Polski Seniorów.
W gronie tym bardzo udanie startowały łuczniczki GROTA Zabierzów – Karina Lipiarska,
Agata Stanieczek i Anna Stanieczek.
W rywalizacji zespołowej wywalczyły srebrny medal i tytuł v-mistrzyń Polski na rok 2014. W drodze do finału pokonały PTG Sokół Radom 6:0 oraz
Łucznika Żywiec w pojedynku o wejście do finału
5:1. W finale uległy doskonale dysponowanym koleżankom z Marymontu Warszawa 0:6.

Indywidualnie Karina Lipiarska podobnie jak
w ubiegłym roku w finale stoczyła bardzo wyrównany pojedynek z najlepszą zawodniczką Polski

– Justyną Mospinek „Piątka Zgierz” ulegając 5:6
po barażu. W drodze do finału Karina pokonała
Sobieraj Ewę „Marymont Warszawa” 6:0, koleżankę klubową Agatę Stanieczek 6:4, Małgorzatę
Sobieraj „Sokół Radom” 6:0 oraz Natalię Leśniak
„Łucznik Żywiec” 6:2.Karina podobnie jak w roku
ubiegłym zdobyła srebrny medal i tytuł v-mistrzyni
Polski-2014. W strzelaniu na dystansie 30m Karina
wspólnie z Justyną Mospinek zdobyła złoty medal.

Doskonale wypadły pozostałe zawodniczki Grota – Anna Stanieczek ostatecznie zajęła 8-me
miejsce, a Agata Stanieczek miejsce 10-te.
Wśród mężczyzn zwyciężył Kacper Sierakowski „Marymont Warszawa’ i zespół „Marymontu Warszawa.

Jeśli zbliża się ten uroczysty, wzruszający, najważniejszy dzień w Waszym życiu, dzień Waszego ŚLUBU,
chcemy Was zachęcić do pięknego gestu uczynionego dla tych niekochanych, samotnych, skrzywdzonych,
porzuconych koni, psów i kotów, które przebywają pod opieką naszej fundacji, Fundacji Dar Serca.
W chwili obecnej dajemy schronienie i otaczamy troską ponad 20 koni, blisko 60 psów i ok. 20 kotów, które codziennie
muszą dostać jeść, być diagnozowane i leczone w razie choroby.
Jeśli nie jest Wam obojętny los tych zwierząt - zrezygnujcie z otrzymania kwiatów od swoich gości. Poproście ich o
przyniesienie w zamian paczuszki karmy dla zwierzaków lub wrzucenie "grosika" do naszej puszki.
Aby jak najmniej rozpraszać Was w tym ważnym dniu, nasi wolontariusze mogą zaraz po uroczystości odebrać zebrane dary.
Nasz przedstawiciel wyposażony w puszkę może również być obecny pod kościołem czy urzędem stanu cywilnego, aby w
sposób dyskretny i taktowny zebrać datki pieniężne.
My i nasi podopieczni będziemy Wam ogromnie wdzięczni za Wasze zrozumienie, empatię i chęć niesienia pomocy.

Kontakt: 882 180 526

inicjatywa.lokalna@gmail.com

PIESKI SZUKAJĄ DOMU

Kompra
BIURO RACHUNKOWE

Świadczymy nasze
usługi od 21 lat!

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

• Zeznania roczne
• Zwrot VAT
na materiały budowlane
Dojazd do Klienta
wliczony w cenę usług

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

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

GODZINY OTWARCIA

8.00-17.00
8.00-12.00

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

LENKA

Fundacja Dar Serca poszukuje kochającego domu dla 4-miesięcznej suczki Lenki.
Lenka jest bardzo spokojnym, rezolutnym, mądrym psiakiem. Bardzo szybko się
uczy. Lgnie do człowieka i domaga się pieszczot i uwagi. Dobrze funkcjonuje z
innymi psami. Jest radosna i łagodna. Docelowo będzie dużym, pięknym psem.
Lenka została odpchlona, odrobaczona i zaszczepiona.
Warunkiem adopcji jest podpisanie umowy adopcyjnej.
Kontakt: 882 180 526.

FIGO i FAGO

Fundacja Dar Serca poszukuje odpowiedzialnych domów dla dwóch braci średniej wielkości psów Figo i Fago.
Mają ok. 2 lat, są przyjaznymi, wesołymi psami, chociaż nieco różnią się charakterami. Umieją chodzić na smyczy, zachowują czystość. To mądre, rezolutne
psy, które szybko się uczą.
Psiaki zostały odpchlone, odrobaczone, zaszczepione, wykastrowane i zaczipowane. Mają książeczki zdrowia. Mogą mieszkać we wspólnym domu, ale
także mogą być rozdzielone.
Warunkiem adopcji jest podpisanie umowy adopcyjnej. Kontakt: 882 180 526.

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

Wydawca:
"Gwarek" Media & Nieruchomości
Sylwia Mossakowska
Adres redakcji:
32-300 Olkusz, ul. Przemysłowa 14
tel. 696 595 118, 796 351 499
Redaktor naczelna: Sylwia Mossakowska
Skład i łamanie: Krzysztof Kurdyła
Druk: Polskapresse Sp. z o.o.

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

www.kamieniarstwokruk.pl
kamkruk@op.pl
WYSTAWA
A NAGROBKÓW
RÓWNIEŻ
W FIRMIE POGRZEBOWEJ
W MODLNICZCE

"Gwarek Małopolski" jest kolportowany na obszarze gmin: Jerzmanowice-Przeginia, Krzeszowice, Liszki, Wielka Wieś i Zabierzów. W miejscowościach: Czubrowice, Gotkowice, Jerzmanowice, Łazy, Na Księżym
Polu, Pod Skałą, Przeginia, Racławice, Sąspów, Szklary (Gmina Jerzmanowice-Przeginia), Czerna, Dębnik, Dubie, Filipowice, Frywałd, Krzeszowice, Miękinia, Nowa Góra, Nowa Góra – Łany, Nawojowa
Góra, Ostrężnica, Paczółtowice, Rudno, Sanka, Siedlec, Tenczynek, Wola Filipowska, Zalas, Żary (Gmina Krzeszowice), Baczyn, Budzyń, Cholerzyn, Chrosna, Czułów, Jeziorzany, Kaszów, Kryspinów, Liszki,
Mników, Morawica, Piekary, Rączna, Ściejowice (Gmina Liszki), Bębło, Będkowice, Biały Kościół, Czajowice, Giebułtów, Modlnica, Modlniczka, Prądnik Korzkiewski, Szyce, Tomaszowice, Wielka Wieś,
Wierzchowie (Gmina Wielka Wieś), Aleksandrowice, Balice, Bolechowice, Brzezie, Brzezinka, Brzoskwinia, Burów, Karniowice, Kleszczów, Kobylany, Kochanów, Młynka, Niegoszowice, Nielepice, Pisary,
Radwanowice, Rudawa, Rząska, Szczyglice, Ujazd, Więckowice, Zabierzów, Zelków (Gmina Zabierzów) - w instytucjach użyteczności publicznej, firmach oraz sklepach, w nakładzie 17.000 egzemplarzy.
"Gwarek Małopolski" współpracuje z "Gwarkiem Olkuskim", bezpłatnym dwutygodnikiem informacyjno-reklamowym, kolportowanym w Powiecie Olkuskim na obszarze miast i gmin: Bukowno, Bolesław,
Klucze, Olkusz, Trzyciąż i Wolbrom.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń. Redakcja nie zawsze zgadza się z poglądami wyrażanymi na łamach "Gwarka Małopolskiego". Redakcja odmówi opublikowania
ogłoszeń lub reklam sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego (dobrymi obyczajami). Redakcja zastrzega sobie prawo odmówienia zamieszczenia ogłoszenia lub reklamy, jeżeli
ich treść lub forma są sprzeczne z linią programową lub charakterem tytułu. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania tekstów oraz zmian ich tytułów. Opracowanie graficzne ogłoszeń jest własnością
Wydawcy i nie może być powielane oraz wykorzystywane w całości lub w części bez jego zgody.
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Reklamy

małopolski

www.radtur.jaworzno.pl
tel. 694 018 473, 504 208 184
• Kamień Naturalny
• Usługi Brukarsko-Kamieniarskie
• Grille Ogrodowe
• Ogrodzenia
• Chodniki
• Elewacje z kamienia

Transport

Do sprzedania
dom o powierzchni 100 m kw.
plus garaż
w Tenczynku, działka 7 a.
Spokojna okolica, piękny ogród.
Cena 350 tys. PLN.
tel. 796 351 499
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Tel. 12 280 60 90, 660 797 805, biuro@materialowka.pl, Budzyń 50, 32-060 Liszki

