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CIEMNO WSZĘDZIE,
GŁUCHO WSZĘDZIE...?

Nasi przodkowie żyli zgodnie z cyklem natury i kalendarzem świąt dorocznych. Szli spać, gdy zapadała
ciemność i wstawali, gdy zaczynały piać kury. Myślę o tym często, szczególnie gdy zbliża się zmiana
czasu. Ponoć to zmiana na lepsze, bo w niedzielę
śpimy godzinę dłużej, ale kto ma małe dzieci, ten
wie, że tak naprawdę to godzina krócej. Jak wytłumaczyć rocznemu Antkowi, że 5.15 to czas zgodny
z jego zegarem biologicznym, ale nie z tym, czego
by chciała mama i nie z tym, co widzi za oknem? Jak
przetrwać jesień i zimę, czym się dogrzać, jak doświetlić pomieszczenie, gdy po południu tak szybko
zapada zmierzch i właściwie po 20.00 moglibyśmy
już spokojnie iść spać??
Myślę o tym często, gdy zapada zmrok. Jak żyli moi pradziadkowie, tu w Tenczynku, w drewnianym domku pod lasem? Co robili
gdy zapadała ciemność? O której szli spać? Czy świecili wieczorem świece czy lampę naftową? Nie mieli telewizora i myślę, że
mało czytali, więc może szli spać od razu gdy zapadał zmrok?

ciąg dalszy na str. 2

OPTYK OKULISTA

www.optyka-victoria.pl

BADANIE
WZROKU
GRATIS

informacja
w zakładzie

TRZEBINIA

UL. RYNEK 4
TEL. 32 753 37 30

§

KRZESZOWICE

UL. DASZYŃSKIEGO 2
TEL. 792 608 139

USŁUGI PRAWNE Kancelaria Radcy Prawnego

MERITUM Magdalena Chaszczyńska
Obsługa ﬁrm, windykacja należności, porady dla osób
ﬁzycznych, nieruchomości, prawo spadkowe, rodzinne.
Siedziba: Kraków ul. Św. Marka 27/1, Modlniczka ul. Słowiańska 85 G,
tel. (12) 433 10 07, tel. kom. 508 238 910
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CIEMNO WSZĘDZIE, GŁUCHO WSZĘDZIE...?
I po co mi te nieustanne rozważania o tym co było? Przecież cały
świat dookoła zachęca do biegu,
pędu, aplikowania, bywania, załatwiania, organizowania.

dzieciństwa, beztroski, poziomek
nanizanych na długie trawy, brodzenia w czystej jeszcze rzece
(choć nikt nie miał kanalizacji),
zjeżdżania na worku z sianem,
I robię to. Ci, którzy mnie znają, dymu nad ścierniskiem i piewiedzą. Ale być może dlatego tak czonych w popiele ziemniaków.
chętnie spoglądam wstecz, w cza- Jak o tym opowiedzieć swoim
sy moich dziadów, a nawet ojców, dzieciom? Jak przekazać radość
bo przecież i trzydzieści lat temu z kupna oranżady w proszku, którą wsypywało się prosto do buzi?
żyło się jeszcze inaczej.
Może z tej tęsknoty wziął się ten
Dziś Boże Narodzenie lubimy spęzawód – etnograf?
dzać w ciepłych krajach, a tradycja
to słowo coraz bardziej egzotyczne. Myślę o tym często, gdy zapada
Czy tradycją jest kupowanie bez- zmrok. Tak jak w tej chwili. Chyowych misiów na odpuście czy ba byłam dziś ostatnim gościem
też raczej pieczenie domowego na cmentarzu. Pięknie wygląda
chleba? Czy tradycja to ubieranie nocą. Wszystkie dusze grzały się
choinki czy raczej stawianie w ką- w cieple świec zalegających grocie snopka słomy? Wyjazd na narty by. Nasi przodkowie rozpalali dla
czy wspólna wigilia, z całą, rozpro- nich ogniska i przynosili im poszoną po Polsce, a coraz częściej żywienie, ewentualnie zostawiali
je bliskim zmarłym na parapetach
i świecie, rodziną?
domów. My przynosimy znicze.
Często o tym myślę, gdy zapada
Święto Zmarłych... Jak często pozmrok. Przenoszę się do starej
wtarzam, to nieraz jedyna szansa
chaty, nasłuchuję trzaskania ognia
by spotkać żyjących bliskich...
w piecu, wspominam grzanie
o gorące kafle zmarzniętych stóp. Większość moich przodków śpi
Tęsknię do babci Ludwisi, która już na tenczyńskim cmentarzu.
jadła zacierkę z mlekiem i pę- Myślę o nich często gdy zapada
cak z grochem. Teraz jemy pizzę zmrok i nie mogę zasnąć. Teraz
i sushi, a ekrany telewizorów za- to, co dla nich było bliskie, zebrasłaniają całą ścianę. Z babcią Lu- no w jednej książce, opowiadadwisią słuchałyśmy Matysiaków jącej o zwyczajach, obyczajach,
i czytałyśmy ogłoszenia matry- kulinarnych smakach i gustach.
monialne w „Wieściach”. Babcia „Powiat Krakowski. Paleta barw,
znała popularną balladę ludową smaków i tradycji.” Cztery pory
o garnku w popiele i tę drugą roku w regionie krakowskim.
o rozbitym dzbanie i mleku. Tej Przeszłość i teraźniejszość, wybrane fotografie, fragment tego, co
już nie pamiętam.
jeszcze pozostało. Niewielki wyRozpaczliwie próbuję zachować
cinek tradycji, wierzę, że naszej
to wspomnienie. Wspomnienie

wspólnej. Spróbujcie Państwo ją
zachować, na początek w swojej
rodzinie. Może nadchodzące jesienno-zimowe tygodnie poświęcić na odkurzenie starych zdjęć,
zapisanie wspomnień, spokojne,
zgodne z rytmem natury, przygotowanie do zimowego przesilenia,
Bożego Narodzenia?

Parę dni temu wspominaliśmy
naszych zmarłych, za niecałe dwa
miesiące mamy szansę usiąść przy
stole z żyjącymi bliskimi. Skorzystajmy z tej szansy, póki jeszcze
są z nami. Zachowajmy pamięć
o korzeniach i kulturze naszych
przodków, tej, z której wyrośliśmy
i z której codziennie czerpiemy.

vv Monika Dudek

Dla trzech osób, które jako pierwsze napiszą
do autorki na adres monika@tancuj.pl, i podadzą przykład dowolnej tradycyjnej potrawy
z regionu, mamy egzemplarze książki „Powiat
Krakowski. Paleta barw, smaków i tradycji”,
wydanej przez Powiat Krakowski.

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)

Dobiegła końca realizacja projektu cieszącego się ogromnym zainteresowaniem - ZIELONY DOM czyli o architekturze inaczej. W projekcie
realizowanym przez Fundację WyspArt uczestniczyli od października 2013
r. do września 2014 r. uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. ks. Stanisława
Konarskiego w Wielkiej Wsi.
Projekt został dofinansowany
ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, zaś
jego partnerem strategicznym
była Gmina Wielka Wieś.

Cały projekt został podzielony
na dwie części: część pierwsza
była okazją do zapoznania się
z historią architektury światowej,
kiedy budowano tylko z naturalnych materiałów, jak i tej współczesnej – powrotu do korzeni, do
sposobów budowania sprzed lat
z zastosowaniem nowoczesnych
technologii. Przedstawione przykłady budownictwa obejmowały
domy jednorodzinne, użyteczności publicznej i całe miasta:
wykopaliska i te funkcjonujące
do dzisiejszych czasów. Dalsze
cotygodniowe wykłady obejmowały zaznajomienie się z historią
architektury Jury Krakowsko-Częstochowskiej,
tradycyjnej
zabudowy rodzinnej Wielkiej
Wsi, tradycyjnych zajęć na wsi
(wyrabiali ciasto na chleb, piekli
je w piecach chlebowych, darli
pierze, poznali pracę pszczelarza,
rolnika, wikliniarza).

Architektura domów to nie
wszystko, domy budowane są
w określonej przestrzeni. Aby
zrozumieć problem urbanistyki
dzieci budowały makiety osiedli,
małych miasteczek wycinając
z tektury: drogi i parkingi, rzeki,
jeziora, z bibuły: ogrody, parki,
place zabaw dla dzieci, tereny
rekreacyjne. Przy okazji dowiedziały się jak powstają ogrody
w dużych miastach, jak tereny
poprzemysłowe zamieniane są
w tereny zielone. Jak przy braku
miejsca na zieleń w intensywnej
zabudowie, powstają ogrody pionowe.
Na podstawie przykładów budownictwa z Anglii, Francji,
Niemiec i Holandii uczestnicy
zajęć poznali sposoby budowania
domów z kamienia, drewna, gliny
i pokrycia dachowego ze strzechy.
Zapoznali się z pracą strzecharzy
polskich i z przykładami budownictwa domów ze strzechą w Polsce.
Na współczesnych przykładach
budownictwa z naturalnych materiałów w Europie beneficjenci
poznali architekturę wykorzystującą glinę, słomę, kamień, ko-

nopie, drewno, ziemię (Centrum
Kopernika w Warszawie – najdłuższa ściana z ubijanej ziemi
w Europie).

z gliny na stelażu drewnianym.

A we wrześniu, już jako piątoklasiści, dzieci brały udział w tynkowaniu prawdziwego domu o pow.
Dzieci zobaczyły, że użycie tych 20 m2 zbudowanego w Prądniku
materiałów zdobywa coraz wię- Korzkiewskim. Ten mały obiekt
cej zwolenników, bo przebywa- będzie wykorzystywany do wienie w budynkach wybudowanych lu projektów edukacyjnych i arw takiej technologii to duży tystycznych, zatem uczniowska
komfort życia: dobry mikrokli- praca zaowocowała powstaniem
mat, doskonały dla alergików, to przestrzeni dla twórczego dziaświetna izolacja zarówno przed łania.
ciepłem jak i zimnem, taki „natu- Podsumowaniem projektu było
ralny” dom jest praktycznie w ca- spotkanie z dziećmi z innej szkołości biodegradowalny (ochrona ły i zaprezentowanie gotowego
środowiska), gliniane tynki po- domu a także – w formie quizów
zwalają utrzymać poziom wil- i zagadek - tematyki związanej
gotności na poziomie około 60% z budownictwem naturalnym.
Rh, dzięki swoim właściwościom
Więcej zdjęć z realizacji projektu
neutralizują mikrozanieczyszczemożna obejrzeć na profilu FB:
nia, są antyseptyczne.
https://www.facebook.com/FunZajęcia w II części projektu
dacjaWyspArt
w roku 2014 przede wszystkim
były praktycznym wstępem do https://www.facebook.com/Cenbudowy prawdziwego domu. trumAfrykanskie
Dzieci zapoznały się z prostymi https://www.facebook.com/pazasadami projektowania domów, ges/Zielony-dom-czyli-bio-arrysowaniem rzutu domku par- chitektura/221692514673350
terowego, rysowaniem widoku
vv Tekst i foto: Fundacja Wyelewacji. Najpierw zbudowały
spArt
domek z tektury w skali 1:100.
Poznały podstawowe elementy
konstrukcyjne domku : funda- http://www.wielka-wies.pl/aktument, słupy, wieniec, krokwie alnosci/zielony-dom-czyli-o-ari połać dachową. W dalszym chitekturze-inaczej/
ciągu zajęć po obejrzeniu filmów
z procesu budowy domów z gliny zbudowały 2 modele domków

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.

12 36 18 01
 883 346 606
(

www.stomatologia.ubf.pl

32-300 Olkusz, ul. Przemysłowa 14

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

W pochmurny październikowy poranek aula w Szkole Podstawowej im. św.
Jadwigi Królowej w Białym Kościele pełna była uśmiechów naszych uczniów,
nie brakowało dobrej zabawy. A to wszystko za sprawą gości, którzy prowadzili
z dziećmi warsztaty pt. „Wolni od azbestu”.
Na początku spotkania uczniowie kl.
1-3 mieli przyjemność poznać smoka
o imieniu Azbestodont. Następnie prowadzący pokazali zdjęcia przedstawiające robotników demontujących azbest
podczas swojej pracy i omówili krótko
szkodliwy wpływ azbestu na nasze
zdrowie, a przede wszystkim na nasze
płuca. Dzieci z wielkim entuzjazmem
wcieliły się w role pracowników demontujących azbest. Zostały wyposażone w specjalne stroje oraz maseczki,
aby być w pełni bezpiecznym.
Uczniowie bawili się podrzucając piłeczki, na kolorowej chuście Klanza,
które symbolizowały szkodliwy azbest,
zachowując ostrożność i bacznie pilnując, aby piłeczki nie spadły.

Na koniec spotkania dzieci zostały
obdarowane grami edukacyjnymi
oraz plakietkami. Myślę, że po dzisiej-

szym spotkaniu: Każde dziecko dobrze wie, że mieć na
dachu azbest jest źle. Warto
wiedzieć, że 40 gmin z Małopolski uczestniczy w 4-letnim
programie, umożliwiającym
usuwanie i składowanie materiałów azbestowych z budynków prywatnych i komunalnych.
Przedsięwzięcie
umożliwia demontaż i składowanie rakotwórczych odpadów azbestowych oraz
zabezpieczenie około 20 tys.
ton materiałów budowlanych
z zawartością azbestu. Gmina
Wielka Wieś również bierze
udział w tym projekcie.
tekst i foto:
SP Biały Kościół

ŁUCZNICZA GALA – 2014 W PRUDNIKU

Podsumowaniem roku 2014 w sporcie łuczniczym była
Wielka Gala – 2014 Polskiego Związku Łuczniczego, która
miała miejsce w Prudniku 25 października.
W czasie uroczystości dokonano
podsumowań osiągnięć roku 2014
w wielu dziedzinach tej dyscypliny. Wśród wyróżnionych z naszego
klubu – Grot Zabierzów – znalazła
się zawodniczka Karina Lipiarska-Pałka oraz trener Aleksander Jabłoński.
Karina Lipiarska-Pałka w kategorii
najlepsza zawodniczka znalazła się
na drugim miejscu za v-mistrzynią
Europy Natalią Leśniak z Łucznika
Żywiec. Ponadto znalazła uznanie

w kategorii drużyna roku zajmując
pierwsze miejsce wspólnie z koleżankami z reprezentacji – Natalią
Leśniak, Adrianną Żurańską i Justyną Mospinek.
Karina w tym roku to brązowa
medalistka Halowych Mistrzostw
Świata i Mistrzostw Europy w zespole reprezentacyjnym, jak również indywidualnie i w zespole v-mistrzynią Polski.
Wśród wyróżnionych jako zasłużony dla Polskiego Związku Łuczni-

czego znalazł się trener Aleksander
Jabłoński.
Gratulacje dla wyróżnionych i życzenia sukcesów w roku przyszłym
łącznie z uzyskaniem kwalifikacji
olimpijskich RIO-2016 dla Kariny.

Czas
na zmiany!

Wojciech

PAŁKA

Kandydat na burmistrza gminy Krzeszowice

Nr 1 na liście PiS do Rady Powiatu Krakowskiego
www.wyborykrzeszowice.pl
Materiał KW Prawo i Sprzawiedliwość, ul. Nowogrodzka 84/86, 02-018 Warszawa

Materiał KW Prawo i Sprawiedliwość, ul. Nowogrodzka 84/86, 02-018 Warszawa
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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!!!

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

> 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

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!

DREW-EKO
WYROBY OGRODOWE Z DREWNA
WOLA FILIPOWSKA
ul. Krzeszowicka 67

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
Mogilany 1200 m2
60 000 zł
DZIAŁKI ROLNE:
Brzezinka k/Rudawy z możliwością zabudowy 3000 m2 55 zł/1 m2
Brzezinka k/Rudawy, rolna, 3 ha
330 000 zł
Krzeszowice, 0.08 ha
16 000 zł
Krzeszowice, 0.1288 ha
13 000 zł

✆ 784 416 692

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

Transport
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Lekcja makijażu: idealna cera
Doskonale przygotowana cera to etap, bez którego po prostu nie istnieje perfekcyjny makijaż. U mnie
podstawą jest skóra. Lubię podkreślać jej strukturę, bawić się światłocieniem. Zależy mi, aby uzyskać twarz
o prawidłowych proporcjach, z nieskazitelną, świeżą cerą.
Instytut Urody Elf
Krzeszowice, ul. Daszyńskiego 1
Gabinet KosmetycznoSzkoleniowy Elf
Krzeszowice, ul. Targowa 47
tel. 668-990-679
gabinetelf@wp.pl
Kurs 20 minutowy:
Sekrety pięknej skóry, cena: 49 zł
Piękno zaczyna się od zdrowej, świeżej cery.
Dzięki temu doradztwu odmienisz jej wygląd.
Kurs 50 minutowy:
Podstawy makijażu, cena: 99 zł
Podczas tej lekcji nauczysz się wszystkiego, czego
potrzebujesz, aby wyglądać i czuć się pięknie.

19 listopada (tj. środa) Dzień Otwarty
w Instytucie Urody Elf Galeria Centrum I p.

POKAZ MAKIJAŻY,
DARMOWE MAKIJAŻE, DORADZTWO,
NIESPODZIANKI,
15% RABATU na kosmetyki PAESE
Zapisy: tel. 668 990 679

www.gabinetelf.pl

Aby osiągnąć taki efekt, zaczynam od nałożenia
bazy. To taki wypełniacz zmarszczek, troszkę
oszukuje, ponieważ po nałożeniu tego kosmetyku, mamy wrażenie, że skóra jest satynowa,
gładka jak jedwab. Produkt wyrównuje fakturę
i utrzymuje prawidłowe nawilżenie skóry pod
makijażem.
Następnie nakładam korektor, który stanowi
pewnego rodzaju kamuflaż, ukrywa niedoskonałości skóry: przebarwienia, cienie, blizny, trądzik
i inne zmiany. Profesjonalne środki kamuflujące
nie ścierają się, są wodoodporne, nie zmieniają
swojej struktury pod wpływem potu lub upału
i występują w wielu odcieniach. W Gabinecie
Elf znajdziemy korektory:
• białe, rozświetlające jasną cerę (efekt porcelanowej cery)
• różowe dodające świeżości zmęczonej skórze
• zielone niwelujące zaczerwienienia
• fioletowe dodające świeżości skórze o żółtawym odcieniu
• pomarańczowe podkreślające opaleniznę
i nadające zdrowy wygląd
Ten etap to również moment na stworzenie
prawidłowych proporcji. Odpowiednie korektory
i techniki pomagają te proporcje uzyskać. Bez
tych działań twarz będzie płaska. Pamiętajmy, że
ideałem jest owalny kształt twarzy.
Kolejny etap: wyrównanie kolorytu skóry. W zależności od typu, wieku i stanu skóry dobieramy
odpowiedni podkład. W Salonie Elf do dyspozycji
mamy podkłady:
• transparentny
• kryjący
• matujący
• rozświetlający
• liftujący
• nawilżający

Mam swoje sprawdzone, które nie tworzą maski,
nie wysuszają i utrzymują się długo. Kosmetyk
powinien wyrównać koloryt skóry, stopić się
z karnacją i być niewidoczny. Nakładam dokładnie
na całą twarz również na powieki i usta.
Następny etap to zmatowienie i utrwalenie.
Matowe wykończenie zapewnia sypki puder.
Mam swój ulubiony, pasuje do każdego kolorytu, świetnie się sprawdza w makijażu do fotografii, ślubnym i przy skórach przetłuszczających
się. Nakładając puszkiem lub dużym pędzlem
pamiętam o powiekach i ustach. W przypadku
skóry dojrzałej omijam niektóre partie, żeby
nie uwydatnić zmarszczek albo stosuję puder
rozświetlający, który pozostawia delikatny
połysk na skórze.
Tak przygotowana skóra jest nieskazitelnie
gładka, jednolita, zero niedoskonałości. Kojarzy mi się z czystym płótnem, na które malarz
przelewa swoje wizje. I dlatego teraz zaczyna
się prawdziwe szaleństwo wizażysty - zabawa
kolorem. Ale to temat na kolejną lekcję...
Działania przygotowujące skórę wymagają
najwyższej precyzji i starannego dopracowania, zapewniając zarazem transparentność
i świetlistość, niezależnie od ilości nałożonych
kosmetyków. Skóra musi wyglądać naturalnie,
jakby nie miała na sobie absolutnie nic. A kiedy
mamy zdrową, promienną skórę, proporcjonalne
rysy - jesteśmy piękne. Dlatego właśnie ta lekcja
w makijażu jest najważniejsza i tę sztukę staram
się doprowadzić do perfekcji.
Angelika Kozera
Makijażystka w Salonie Elf, ukończyła Francuską
Szkołę Wizażu i Charakteryzacji z tytułem charakteryzatora, prekursor stylizacji rzęs techniką: 1:1,
2:1, 3:1, extrim, prowadzi kursy makijażu i trwałego
przedłużania i zagęszczania rzęs.

„ODROBINA” SZPIEGOWSKIEJ ROBOTY I ODKRYWANIA TAJEMNIC

W którym miejscu w szkole można prowadzić dochodzenie? Gdzie kryją się tajemnice? Na
strychu? Także. W piwnicy? Pewnie też… stare krzesła, nieużywane od dawna szkolne sprzęty… zakurzony świat, który można byłoby ożywić przy erupcji wyobraźni… Ale prawdziwe
skarby, wciąż w pełni nieodkryte znajdują się w zupełnie innym rejonie. W pomieszczeniu
pozornie zwykłym, dostępnym na co dzień…
Prawdziwe skarby
i tajemnice wyśledzić można
w szkolnej bibliotece.

W naszej bibliotece znów się
coś dzieje. Okazja? Jest! Rok
2014 to ROK CZYTELNICTWA. Ale to jeszcze nie koniec
- październik jest MIESIĄCEM
SZKOLNYCH BIBLIOTEK.
Z tych to okazji pani Elżbieta
Zawisza zaryzykowała „napaść powszechną” na królestwo
książek. Ogłosiła konkurs na
LAPBOOK. Co to takiego? Zacznijmy od niezbyt szczęśliwej
nazwy przeniesionej wprost
z języka angielskiego i w swobodnym tłumaczeniu znaczącej
- „książka na kolanach”. Być
może ktoś niebawem wymyśli
jakąś lepszą, polską nomenklaturę, dziś jednak pozostańmy przy lapbooku, bijącym
ostatnio rekordy popularności
i pełniącym funkcję świetnej
pomocy naukowej. Przygotowanie lapbooka pozwala nie
tylko na zgłębienie problematyki, której jest on poświęcony,
ale uczy także pracy zespołowej, pomysłowości, wyostrza
zmysł estetyczny i przy okazji
bawi, co jest sprawą niebagatelną. Lapbook to taka specjalna,
wspomagająca zapamiętywanie, książka, mapa myśli, zbiór
skojarzeń, w którym królują
obrazy, kształty, kolory, idące

w parze z opracowanym przez
uczniów tekstem. Może on podejmować niezwykle różnorodną tematykę i być wykorzystywany w obrębie wszystkich
przedmiotów szkolnych.
U nas pojawiły się lapbooki,
mające prezentować zasoby
szkolnej biblioteki. Pomysł
świetny, niosący wiele pożytków uczniom i trudów pani
bibliotekarce. Jeśli bowiem napisałam o napaści powszechnej,
to zrobiłam to nie bez kozery.
Siedemnaście zespołów klasowych oblegało przez ostatnie
dwa tygodnie z okładem regały
biblioteczne, wspinało się na
wyższe półki, by zobaczyć, co
na nich się kryje. Rozwichrzona czereda, nie umiejąca mówić
szeptem, przekazywała sobie
z tych „wysokości” informacje,
ci na dole notowali. Niektórzy
rozkładali woluminy na stolikach, śledzili ich budowę, zawartość… i niektórzy wreszcie
wiedzą, gdzie znaleźć nazwę
wydawnictwa, nie wspominając
o tym, że dotarło do nich, iż jest
to informacja nader ważna.

katalogowały
legendy, a uczniowie klas
trzecich
sprawdzali,
w jakie książki o zwierzętach
wyposażona
jest nasza biblioteka.
Klasy czwarte śledziły
rośliny, a piąte miały
za zadanie wytropić
wszystkie utwory napisane przez Grzegorza Kasdebke. Klasa szósta
sprawdzała, jakie na półkach
znajdują się lektury, a pierwszoklasiści gimnazjum zrobili
przegląd słowników i encyklopedii. Klasy drugie sprawdzały
zawartość księgozbioru dotyczącą Tenczynka i okolic, twoRodziło się w pozornym cha- rząc lapbooki opatrzone nazwą
osie i w nieco mniej pozornym „regionalna”. Klasy najstarsze,
hałasie, ale urodziło się. Naj- trzecie, stworzyły ogólny obraz
młodsze dzieci ( klasy pierwsze zasobów naszej szkolnej biblioszkoły podstawowej) zajęły się teki. Prace są gotowe i oceniozbiorem baśni, te o rok starsze ne, bo to przecież konkurs, choć

Wojciech Marchewczyk
MIESZKANIEC OS. CZATKOWICE
po
Mamie
Irenie
Filipowskiej
z
dziada
pradziada
krzeszowiczanin. Żonaty, czwórka dzieci jedna wnuczka.
Członek „Solidarności” od 1980 roku, działacz opozycji
antykomunistycznej a po 1989 roku działacz samorządowy,
m.in. doradca przewodniczącego Rady Miasta Krakowa oraz
Marszałka Województwa Małopolskiego. Odznaczony Krzyżem
Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Obecnie pracownik
Uniwersytetu Jagiellońskiego i dziennikarz TV Republika.
Dlaczego kandyduję? Bo...

Czas na zmiany!
NASZĄ OJCZYZNĘ TOCZY

RAK KORUPCJI, KOLESIOSTWA, BYLE JAKOŚCI
MŁODZIEŻ OPUSZCZA KRAJ Z BRAKU PERPEKTYW ŻYCIOWYCH
LIKWIDOWANE SĄ POLSKIE MIEJSCA PRACY
DOMINUJĄ OBCE MARKETY
PODATKI NISZCZĄ POLSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW
SŁUŻBA ZDROWIA NAPĘDZA
KLIENTÓW ZAKŁADOM POGRZEBOWYM
ITD.

STĄD KONIECZNOŚĆ POWROTU DO KORZENI DO WCIĄŻ
NIESPEŁNIONYCH POSTULATÓW „SOLIDARNOŚCI”

W związku z powyższymi
PROSZĘ PAŃSTWA O GŁOS
NA MOJĄ KANDYDATURĘ
przegra tylko ten, kto w pracach
„lapbookowych” udziału nie
wziął. Sądząc po ilości dzieci
prowadzących
poszukiwania
skarbów i odkrywanie tajemnic
bibliotecznych, tych niezaangażowanych raczej nie było. Wygrali więc wszyscy i wygrały
KSIĄŻKI, ale one cukierków
przeznaczonych na nagrody
jeść nie będą - wszystkie pochłonęły nasze łakomczuchy.
vv Jolanta Zawrotniak

Zespół Szkół im. Władysława Jagiełły
w Tenczynku

Wojciech

Marchewczyk
WASZ KANDYDAT!!!
Masz pytania? Skontaktuj się ze mną
wojtek.marchewczyk@gmail.com

+48 698 438 299

lista: PiS miejsce: ostatnie
Poparcia udziela mi Zarząd Regionu Małopolski NSZZ „Solidarność”
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JESIENNY FESTIWAL SZACHÓW 11-12 PAŹDZIERNIK 2014 R.

Turnieje szachowe na dobre zagościły w „Centrum Krakowskie Przedmieście” na terenie Kraków Business Park w Zabierzowie. Tylko
w b.r. 8 razy zjeżdżali się szachiści od lat 5 do 70 na różne turnieje i rozgrywki ligowe. Nad kilkoma imprezami, w tym nad Jesiennym
Festiwalem Szachów patronat objęła Wójt Gminy Zabierzów Elżbieta Burtan. 11 i 12 października 2014 r. rozpoczęły się rozgrywki III
Małopolskiej Ligi Seniorów. To najwyższy poziom rozgrywek wojewódzkich, który po raz pierwszy gościł w Zabierzowie.

SPOTKANIE W SPRAWIE
KARTY DUŻEJ RODZINY
25.10.2014 w Krzeszowicach odbyła się konferencja organizowana przez zarząd Miejsko-Gminny PSL oraz zarząd
LGD, na której omawiane były ważne kwestie dotyczące
wspomagania rodzin wielodzietnych (słynny już program
Karta Dużej Rodziny, prezentowany przez Podsekretarz
Stanu Panią minister Małgorzatę Marcińską).
Konieczne jest rozpowszechnianie i propagowanie możliwości
korzystania z Karty Dużej Rodziny (dostępnej dla rodzin 3+),
dzięki której można uzyskać szereg ulg i ułatwień w dostępie do
różnorodnych usług, produktów,
wydarzeń kulturalnych. Warto
także zachęcać przedsiębiorców
oraz władze gminy aby włączali
się w system zniżek dla rodzin
wielodzietnych - doświadczenia
z regionów gdzie Karta jest popularna wskazują, że jest to opłacalne dla obydwóch stron.
Wicemarszałek
województwa
małopolskiego Wojciech Kozak
mówił o perspektywach finansowych naszego województwa na
lata 2014-2020 oraz o rozwoju
terenów wiejskich. Omawialiśmy

również kwestie związane z możliwością realizowania zadań z zakresu polityki społecznej przez
lokalne grupy działania w nowym okresie finansowania.

Warto wiedzieć, jakie korzyści
możemy mieć w nowej perspektywie finansowania na lata
2014-2020. Władze województwa małopolskiego pozyskały
12 miliardów złotych, których to
wszyscy jesteśmy potencjalnymi
beneficjentami. Trzeba mądrze
środki te wykorzystać!

vv Stanisława Maciejowska,
Katarzyna Mitka
Fot: Paweł Gluza (Gluzmen)

kandydatka do Rady Powiatu

W rozgrywkach wzięło udział 10
6-osobowych zespołów. Po 4 rundach prowadzą Drogowiec Kraków i Sandecja Nowy Sącz po 8 pkt
przed MKS MOS Wieliczka 6 pkt.
Grały jeszcze zespoły KKSz Kraków, Cracovia, Karolina Tarnów,
Olimpijczyk Chrzanów, Leskowiec-Wieża Wadowice, Wisła II
Kraków i Kana Tarnów.
W ramach Jesiennego Turnieju
Szachów oprócz rozgrywek ligowych odbyły się turnieje otwarte.
W turnieju do rankingu 1600 zwyciężyli Jacek Przybylski z Krakowa przed Michałem Grabowskim z Sulechowa i Martą Muchą
z Chrzanowa, która została także
najlepszą juniorką do lat 12. Najlepszym juniorem został Łukasz
Święch z Krakowa. W turnieju
otwartym dla dzieci ur. w 2005 r.
i młodszych zwyciężył Arkadiusz
Skorupka z Chrzanowa przed Jakubem Prostakiem i Maciejem
Wolakiem z Krakowa. Najlepszą

wśród dziewcząt była Wiktoria Sobieraj z Wisły Kraków. Najmłodszą
zawodniczką wszystkich turniejów
była 5-letnia Natalia Szopa z Kielc.
To był weekend udany dla popularyzacji szachów; w ciągu dwóch
dni prawie 300 osób grało i kibicowało, zwłaszcza najmłodszym
graczom.
Pod koniec sierpnia odbyły się
w Krakowskim Przedmieściu
rozgrywki I Mistrzostw Polski
Spółdzielców a 20-21 września

XIV Turniej o Puchar Starosty
Krakowskiego. W turnieju głównym (FIDE) zwyciężył Jerzy Kyć
z Wisły Kraków.
To jest dobry rok dla sekcji szachowej TS Wisła, której pierwsza drużyna nie tylko awansowała w tym
roku do Ekstraligi, ale grając nie
wzmacnianym składem utrzymała
się i w przyszłym roku znowu będzie w niej grała.
vv
Marek Rowecki
Dyrektor Festiwalu Szachów

e-mail: wwwkrzeszowiceinoweotwarcie@gmail.com • tel.: 513 536 643

„ZŁOTE GODY” 2014 W GMINIE ZABIERZÓW
Dnia 28 października 2014 roku 23 pary małżeńskie z terenu gminy Zabierzów obchodziły jubileusz 50 – lecia pożycia związku
małżeńskiego czyli „Złote Gody”. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Św. koncelebrowaną przez księdza prałata Stanisława Kozieła,
ks. Krzysztofa Burdaka oraz ks. Andrzeja Badurę. W jubileuszu wzięli udział przedstawiciele gminy Zabierzów- wójt Elżbieta Burtan,
przewodnicząca Rady Gminy Maria Kwaśnik oraz kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Krystyna Jędrzejowska.
Po Mszy Św. nastąpiła część oficjalna uroczystości w restauracji przy ul.
Rodziny Poganów w Zabierzowie.
Życzenia i gratulacje Jubilatom złożyła kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Krystyna Jędrzejowska. Wójt
Gminy Zabierzów Elżbieta Burtan
zwróciła się do wszystkich małżonków z najserdeczniejszymi życzeniami, podkreślając wielki podziw dla
nich i wspaniałe świadectwo, jakie
dają swoim życiem oraz odznaczyła
Jubilatów medalami „Za długoletnie
pożycie małżeńskie” przyznanymi
przez Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej Pana Bronisława Komorowskiego. Z ciepłymi słowami uznania
i życzeniami
do obecnych zwróciła się również
Przewodnicząca Rady Gminy Maria Kwaśnik. Po dokonaniu dekoracji Jubilaci zostali zaproszeni do
wspólnego pamiątkowego zdjęcia,
po czym wszyscy zasiedli do uroczystego obiadu. Uroczystość uświetnił
występ Zespołu Teatralno-Satyrycznego pod nazwą „Żyj z humorem”
Klubu Seniora „Złota Jesień” z Zabierzowa.

Wszystkim obchodzącym jubileusz
małżonkom życzymy jeszcze wielu
lat wspólnego szczęścia. Aby trwali
w miłości i wzajemnym szacunku.
Niech będą przykładem dla wszystkich jak wspólnie przejść przez życie
trwając w związku małżeńskim.
Wszystkiego najlepszego!

Jubilaci którzy w 2014 roku obchodzą „Złote Gody” – 50-tą rocznicę
zawarcia związku małżeńskiego:
1. Bazarnik Zdzisław i Honorata –
Zabierzów
2. Bijak Józef i Maria – Brzezie
3. Dam Stefan i Helena – Nielepice
4. Dela Ludwik i Teresa – Zabierzów
5. Drewniak Władysław i Aleksandra – Ujazd
6. Gajda Józef i Maria – Zabierzów
7. Haber Stanisław i Halina – Balice
8. Jabłoński Aleksander i Antonina
– Zabierzów
9. Jawornicki Czesław i Krystyna –
Aleksandrowice
10. Kopońka Wacław i Michalina –
Rudawa
11. Kubin Mieczysław i Helena –

Nielepice
12. Mączyński Józef i Małgorzata
– Rząska
13. Mucha Ludwik i Maria – Rudawa
14. Nęcka Józef i Józefa – Brzezinka
15. Rejmer Andrzej i Michalska-Rejmner Danuta – Zabierzów
16. Rokosz Antoni i Zofia – Nielepice
17. Sarnek Józef i Zofia – Nielepice
18. Słabik Wojciech i Wacława –
Zelków
19. Sokół Jan i Janina – Rząska
20. Sowa Władysław i Helena –
Radwanowice
21. Walczowski Daniel i Barbara –
Radwanowice

22. Waśko Kazimierz i Janina
–
Zabierzów
23. Woźniak Józef i Maria – Rudawa
vv Tekst i zdjęcia W. Wojtaszek

KĄCIK KULINARNY Kuchnia na Wzgórzu

GULASZ JESIENNY

www.almaspei.pl

Za oknem coraz szybciej ciemno, coraz chłodniej. Dzisiaj zatem proponuję rozgrzewający gulasz z dodatkiem dyni i daktyli. Pyszny, pachnący i pełny kolorów.

GEODETA
mgr inż. Paweł Wydmański

www.archi-geo.pl

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

Zapraszamy

poniedziałek - piątek

9.00 - 17.00

GULASZ JESIENNY
• 6 x górna część udka z kurczaka
(bez skóry i kości)
• 2 cebule
• 2 ząbki czosnku
• puszka ciecierzycy
• 12 daktyli suszonych z Piątnica.net
• 0,5 kg dyni
• 1 jabłko winne (u mnie łąckie)
• 3 łyżki oleju rzepakowego
• liście jarmużu (garść)
• 0,5 l wywaru warzywnego
• 1 łyżeczka papryki słodkiej
• 1 łyżeczka raz el hanout (mieszanka
przypraw arabskich - ogólny skład
Curry, kolendra, kumin, papryka, sól,
pieprz, koper, ziele angielskie)

Cebulę i czosnek obrać i posiekać drobno.
Dynię obrać i pokroić w kostkę. Jabłko
obrać, wykroić gniazdo nasienne, pokroić w grubą kostkę. Daktyle przekroić na
pół. Na patelni rozgrzać olej, podsmażyć
na nim cebulę i czosnek. Udka z kurczaka pokroić w paski. Gdy cebula i czosnek
lekko się podsmażą, dodać kurczaka, dodać wywar i zamieszać, po chwili dodać
dynię, jabłko i daktyle. Zamieszać, doprawić przyprawami. Zamieszać, przykryć
pokrywką i dusić przez ok 15 minut, co
jakiś czas mieszając. Dodać ciecierzycę z puszki oraz jarmuż (liście oberwać
z łodyg i porwać na mniejsze kawałki).
Zamieszać, przykryć i dusić jeszcze przez
ok. 20 minut. Jeśli za bardzo nam wszystko odparuje, możemy dodać trochę wody
lub wywaru.
vv Ulla Pałka

Ten i więcej przepisów na stronie: www.kuchnianawzgorzu.pl oraz na profilu na facebooku: www.facebook.com/kuchnianawzgorzu
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XX RAJD JURAJSKI HUFCA
ZAPRASZAMY DO GABINETU DIETETYCZNEGO
PODKRAKOWSKIEGO ZHP ”ZABIERZÓW 2014”
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

W dniach 4 – 5 października 2014 roku, na terenie Gminy Zabierzów
w oparciu infrastrukturę powstałą w ramach programu Jurajski Raj
w Gminie Zabierzów, odbył się jubileuszowy XX Rajd Jurajski Hufca
Podkrakowskiego ZHP Zabierzów 2014”. W związku z przypadającą
75 rocznicą powstania Szarych Szeregów przebiegał on pod hasłem
„Bo to jest konspiracja !!!”. Organizatorem rajdu był 5 Zabierzowski
Szczep Harcerski „Kolumbowie” im. Batalionu „Parasol”.
Uczestnicy rajdu przed wyruszeniem na malownicze szlaki turystyczne Gminy Zabierzów, oprócz
przygotowania się do turystycznej
wędrówki, musieli przygotować się
do niego merytorycznie realizując
zadania przedrajdowe. Polegały one
na przygotowaniu krótkiej prezentacji środowiska, harcerze - przeprowadzeniu zwiadu historycznego
„Moja miejscowość w czasie II
wojny światowej – walka i konspiracja” oraz prezentacji piosenki
o tematyce szaroszeregowej ; zuchy
- konkurs rysunkowy „Zawiszacy –
mali obrońcy Niepodległości” oraz
inscenizacja dotycząca Szarych Szeregów.

W trakcie rajdu harcerze swoja wędrówkę rozpoczynali w Dolinie
Kobylańskiej, następnie przez Las
Krzemionka i Wąwóz Zelkowski docierali do Doliny Kluczwody, dalej
do Ujazdu i Brzezia. W trakcie pokonywania trasy wykonywali szkic
drogi z marszu w Dolinie Kobylańskiej, szkic widokowy - oczywiście
w Zelkowie bo widok na gminę najwspanialszy, organizowali pierwszą
pomoc przedmedyczną i transport
rannego partyzanta, mierzyli wysokość „Zamkowej Skały” w Dolinie
Kluczwody, pokonywali most linowy, na koniec oddawali wykonaną
przez siebie kartkę do kroniki rajdu.
Z kolei zuchy, jako młodsi uczestnicy, rajd rozpoczynały w Zelkowie
a następnie podążały trasą wytyczo-

na dla harcerzy. Zadania
zuchów polegały na budowie zamku, pokonaniu
smoka, uwolnieniu księżniczki oraz rozegraniu
partii szachów. Nadzór
nad realizacją zadań rajdu,
jego obsługę programową
i organizacyjną zapewniało 26 wolontariuszy – harcerzy i harcerek Szczepu
„Kolumbowie”. Uczestnicy rajdu, z terenu całego
Powiatu Krakowskiego,
w liczbie aż 266 - skupieni w 14 patrolach harcerskich i 8 zuchowych, bardzo ambitnie i sumiennie
realizowali zadania rajdu.

Wieczorem odbyły się
tradycyjne kominki - zuchów na świetlicy wiejskiej, harcerzy na sali
gimnastycznej szkoły, na
których
przedstawiono
i podsumowano realizację
zadań rajdu. W niedzielę
uczestnicy rajdu uczestniczyli we Mszy Św. w kościele parafialnym w Brzeziu pod wezwaniem
NMP Matki Kościoła. Podsumowaniem oraz formalnym zakończeniem
rajdu był apel, który odbył się na
boisku w Brzeziu. W trakcie apelu
ogłoszono wyniki współzawodnictwa gromad zuchowych i drużyn
harcerskich. W klasyfikacji zuchów
wygrała 124 Gromada Zuchowa

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

USŁUGI MINIKOPARKĄ
USŁUGI ELEKTROTECHNICZNE
Ryszard Drabik

tel. 509 828 674

32-065 Krzeszowice, Filipowice 620
„Leśne Skrzaty” z Rybnej, wśród
harcerzy triumfowali harcerze z 1
Szczepu Zielonego z Zielonek. Gospodarze, z racji tego iż organizowali cały rajd, byli reprezentowani
tylko przez zuchy z 5 „C” ZDH
„Wilczki” z Brzezia zajęli wysokie
II miejsce.
Czuwaj !

vv Paweł Miłobędzki







kompleksowy montaż i naprawa instalacji elektrycznych
pomiary
dozór elektryczny
przewijanie silników
monitoring, alarmy

CZĘŚCI DO CIĄGNIKÓW I MASZYN ROLNICZYCH

TOP TRENDY RYNKU WELLNESS W OKNACH NATURY DAY SPA RUDNO

Pomimo tego, że jesteśmy małym Day SPA, to mamy wielkie ambicje i dlatego bacznie śledzimy zmiany na rynku SPA na
świecie, a szczególnie w USA, gdyż to właśnie tam rynek SPA jest wielką potęgą, dyktując trendy, które często niestety z wielkim opóźnieniem docierają do Polski. My staramy się jednak śledzić to co się dzieje i w równej mierze dążyć do zmian w tych
kierunkach- bo przecież Rudno czy już w niedługiej przyszłości Chrzanów, nie mogą odstawać od reszty świata!!! Ten artykuł
oparłam na własnej analizie obszernego amerykańskiego raportu SPA Finder 2014 Top 10 Global SPA and Wellness Forecast.

Fitness
Patrząc na rynek w Polsce
łatwo zauważyć, że niektóre
kluby fitness tkwią jeszcze
w miejscu, gdyż rynek światowy mocno się zmienił. Preferowany jest sport bardzo
agresywny tzw. Ferocious
Fitness wykorzystujący dyscypliny takie jak triathlon czy
High Intensity Interval Training Programs (HIIT), gdzie
ćwiczymy w ściśle określonym programie osiągając
zamierzone cele. Zauważa się jednak trend drugi, czyli
poszukiwanie w tym wszystkim radości, a nie tylko
osiągania najlepszych wyników. Zabawa i entuzjazm
to najlepsza motywacja, to poszukiwanie w treningu
czystej radości. Według Edwarda L. Decci, PhD, profesora na Unversytecie w Rochester w USA ludzie,
którzy ćwiczą dla przyjemności, a nie dla rezultatów,
ćwiczą bardziej wytrwale i osiągają lepsze rezultaty.
Najlepiej jeśli ćwiczenia są zróżnicowane, a sesja trwa
45 min. HIIT czyli szybkie treningi z dużą intensywnością np. bieganie połączone z kontemplacją, boks,
jazda na rowerze czy trening wytrzymałościowy czy
po prostu taniec. Warto więc znaleźć dyscyplinę, którą
się lubi, a osiągniesz wymarzony cel!
Preferowanie naturalnego wyglądu i Green SPAs
Ta tendencja na rynku wyjątkowo nas cieszy, gdyż od
samego początku istnienia Okien Natury właśnie ta
idea przyświecała nam w każdym naszym działaniu.
Czy to możliwe, że mamy do czynienia ze schyłkiem
ery inwazyjnych zabiegów i nienaturalnego wyglądu?
Według amerykańskiego raportu w ostatnich latach
zauważa się tendencje w kierunku mniej inwazyjnych
zabiegów, które rewitalizują skórę, włosy, paznokcie ale jednocześnie pozwalają zachować naturalny
wygląd. To nowa era piękna skierowana na naturę
i zaawansowany sprzęt ale w granicach mniejszego
ryzyka, gdzie produkty organiczne, nauka i technika

współdziałają ze sobą osiągając wolniej rezultaty, ale
dzięki wspomaganiu działania natury. Sprzęt użyty
do zabiegów ma jedynie wspomagać naturę, a nie ją
zastępować.
Parcie w kierunku natury objawia się również w coraz
większej popularyzacji nutrikosmetyków czy wzrastającej świadomości szkodliwości wielu składników
- czyli naturalna czystość skóry poprzez stosowanie
bezpiecznych produktów pielęgnacyjnych, wolnych
od toksycznych substancji i ich potencjalnych efektów
ubocznych. Rynek spa staje obecnie mocno za ruchem
nieskażonego piękna – tzw Green SPAs czyli stosowania produktów pozbawionych parabenów, petrochemikaliów, nanocząsteczek i sztucznych barwników.
Według Environmental Working Group 1 na 5 produktów w branży beauty zawiera składniki powodujące raka, 80% produktów zawiera przypadkowe
zanieczyszczenia, a 56% produktów zwiera stężania
produktów, które przenikają w głębsze warstwy skóry
– może to dobry moment aby zastanowić się jednak
nad inwestycją w profesjonalny, chemicznie kontrolowany kosmetyk??
Aromaterapia
Zmysł zapachu jest 10 tys. razy mocniejszy niż nasze
pozostałe zmysły, musi on przejść drogę przez nasze
ciało, aby dotrzeć do mózgu!!!
Myślę, że w Polsce aromaterapia nie jest aż tak popularna i ciężko znaleźć miejsca, gdzie do sprawy
podchodzi się profesjonalnie, a może i dlatego, że po
prostu stosuje się produkt niskiej jakości, który nie
przynosi żadnych korzyści. Na świecie rola aromaterapii staje się coraz większa, a tradycyjne podejście,
czyli używanie jej w lecznictwie nabiera zupełni
nowego znaczenia. Branża wellness wspiera teraz
holistyczne podejście, a aromatoterapia pięknie odpowiada na potrzebę personalizacji. Botaniczne spa
są teraz dość ciekawym trendem, gdzie zapachy są
dobierane do konkretnych osób w celu zmniejszenia
stresu i poprawy nastroju, ale aby terapia zadziałała,
musi być 100% naturalny produkt i my również taki
preferujemy wprowadzając aromaterapię podczas za-

biegu czy w czasie
korzystania z sauny,
gdzie mamy naturalne oleje oraz
inhalacje miętowe.
W najbliższym czasie wprowadzamy
amerykańską firmę
Dermalogica
do
naszego Spa Menu
gdzie podczas zabiegu
tworzymy
kompozycję olejów eterycznych dostosowaną do potrzeb i nastroju klienta.
Holistyczne podejście do klienta to pytanie zadane
w prosty sposób: „Jak chcesz się dzisiaj poczuć? Dopiero potem dobieramy zapach i muzykę.
Masaże
Obecne trendy już nie skupiają się jedynie na pracy z ciałem, ale na łączeniu ich z technikami pracy
z umysłem, nauce radzenia sobie ze stresem i samym
sobą czyli tzw mindfulness massages Medytacja, zatrzymanie się na chwile, nauka technik radzenia sobie
ze stresem, technik oddychania. Masaże takie jak
ajurweda, masaże tajskie, balijskie, hawajskie długo
będą pożądane na rynku, jeśli tylko nie będą bezdusznymi rytuałami pozbawionymi holistycznego podejścia i uwzględnienia synergii umysłu i ciała.
Zapraszamy na zabiegi do naszego Day SPA i mamy
nadzieje, że wizyta u nas będzie swoistym ukojeniem
nie tylko ciała ale i duszy……
vv Ewelina Kościelny

PROMOCJE
W OKNACH NATURY
DAY SPA RUDNO
2 TYGODNIE MEGA PROMOCJI
10 – 22 LISTOPADA
Skorzystaj z zabiegu w naszym spa
w dniach od 10 do 22 listopada
i zabierz bon na 50 zł, jeśli
wybierzesz pakiet otrzymasz bon
w wysokości 80 zł. Zapraszamy
ilość miejsc ograniczona ilość
zabiegów nielimitowana.
Listopad miesiącem bezpłatnej
analizy komputerowej Nati poznaj problemy swojej skóry
w 5 parametrach!!!!
Szczegóły tel 889 234 830
lub www.oknanatury.pl
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Odkryj Winergetic Premium Passive,

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

Dwukrotny laureat
Godła Promocyjnego
„Teraz Polska”

www.oknoplast.com.pl

"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: 298 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.
15.

16.

Do wynajęcia pokoje dla pracowników maks. 8 osób w Krzeszowicach. 12 zł/łóżko/dobę. Z ogrzewaniem
i wszystkimi mediami. Bardzo dobre warunki. Miejsca parkingowe.
DO WYNAJĘCIA oddzielne mieszkanie w domu w Nielepicach – możliwość zamieszkania w zamian
za wykończenie. Mieszkanie ok. 80 m kw, osobne wejście. Mieszkanie do wykończenia – wymaga
pomalowania ścian, położenia paneli i/lub kafli podłogowych, wykonania białego montażu w łazience – w
zmiana za czynsz najmu (750 PLN/m-c). Media według zużycia. Możliwość korzystania z ogródka, miejsce
parkingowe, działka ogrodzona. Cicha okolica, piękne widoki z okien. W pobliżu przystanek bus oraz PKS.
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.
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 1800 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 mieszkanie dla 5-6 pracowników w domu w Wielkiej Wsi. Jeden duży pokój, łazienka,
kuchnia. Cena 20 PLN/1 osobę na dobę.
Do wynajęcia pokój w domu w Woli Filipowskiej, ok. 90 m kw. - ok. 2 km od Krzeszowic. Wspólna
łazienka, osobno WC, kuchnia. Jest również przyziemie, z którego również można korzystać, z łazienką,
garaż w budynku oraz 15 a ogrodzona działka z bogatą roślinnością. Spokojna i cicha okolica. Cena:
500 PLN/m-c obejmuje ogrzewanie węglowe, reszta mediów - płatne dodatkowo. Wolne od zaraz.
Do wynajęcia dla pracowników lub prywatnie dom wolnostojący ok. 90 m kw., z miejscami parkingowymi
i dużą działką. Dom zlokalizowany jest w Zabierzowie, położony przy asfaltowej drodze w bliskości
dworca PKP. Na dole domu tzw. przyziemie) znajdują się 2 pomieszczenia, na górze - część mieszkalna:
hol, bardzo duży salon z kominkiem, drugi pokój, jadalnia z aneksem kuchennym, łazienka z wanną. W
łazience znajduje się dwufunkcyjny piec gazowy. Dom czysty i suchy. Ładnie zagospodarowany ogród,
teren ogrodzony, miłe sąsiedztwo. Cena 2000 PLN/m-c plus media według zużycia.
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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.
Nowa super cena: 53 tys. PLN.
Do sprzedania pięknie położona działka rolna 6,7 ha w Radwanowicach. Cena: 670 000 PLN
Do sprzedania działka przemysłowa 53 a w gm. Kocmyrzów-Luborzyca. Działka położona jest przy drodze
powiatowejorazdrodzegminnej.Kilkakmdalejzaczynasięgm.Zielonki.Działkaotoczonajestwokółdziałkami
rolnymi. Obszar zabudowy: 28%, dopuszczalna wysokość zabudowania: 9 m. Odległość od Krakowa: 10 km.
Cena: 430 tys. PLN.
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.
Dosprzedaniadziałkarekreacyjna35azeskałąwpięknejokolicywidokowychdziałekJerzmanowic.Nadziałce
usytuowana jest skała dużych rozmiarów. Dojazd drogą utwardzoną. Piękna wypoczynkowa okolica, przez
którą przebiega wiele tras turystyczno-wycieczkowych. Cena: 120 tys. PLN.
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.
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.
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.
Dosprzedaniadziałkabudowlana11awJeziorzanachgm.Liszki.Foremnadziałkaoszerokości24mpołożona
w spokojnej okolicy wśród domów o rzadkiej zabudowie, przy wewnętrznej, asfaltowej drodze z dala od
wału rzeki. Cena: 107 tys. PLN.
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
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domjednorodzinny.Dojazddrogąasfaltową+wewnętrznąutwardzoną(udział)ok40m.Wpobliżuprzystanek
autobusowyMPKorazBUS(300m).Spokojnaokolica.Działkazrozległymwidokiemnaokolicę.Cena:87tys.PLN.
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.
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.
Do sprzedania pięknie położona działka o pow. 8,5 a w Bolechowicach. Położona przy drodze asfaltowej,
wszystkiemediawdziałcelubprzydrodze.Działkajestforemnaok30mxok28m.Początkowolekkopochyła,
później płaska. W pobliżu ładne, nowe domy. Cena: 179 tys. PLN.
Dosprzedaniadziałkaopow.1,8574ha.Użytkowaniewieczyste,przeznaczenie–przemysł.Budynekmagazynowo-usługowyopow.1710mkw.Pozwolenienabudowęhalimagazynowo-produkcyjnejponad9200mkw.
Ogrodzonyterenznawierzchniąbetonową.Uzbrojenieterenu-linie:elektryczna,wodociągowa,kanalizacyjna
sanitarna i opadowa, gazowa i telefoniczna. Działka znajduje się w północno-wschodniej części Krakowa.
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,WZnaistniejącąhalę,oznaczonejako:UP/UC/P–terenyoprzeważającejfunkcjiusługkomercyjnych,
publicznych i przemysłu. Działka znajduje się w północno-wschodniej części Krakowa.
Dosprzedaniapięknaforemnadziałka10awBurowie,3kmodZabierzowie,2kmodBalic.Działkabudowlana
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.
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.
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.
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
wdrodze,przydziałce.Sądosprzedaniarównieżinnedziałkiwtejokolicy:23,7a,11,5a,10a.Pięknaspokojna,
widokowa okolica. Działki są pochyłe. Cena: 115 tys. PLN.
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.
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.
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.
DosprzedaniawKrzeszowicach,wspokojnejokolicy,piękna,foremnadziałka,oprzeznaczeniu:budownictwo
jednorodzinne, o wielkości 48a. Media w drodze przy działce. Bardzo atrakcyjna cena. Cena: 230 tys. PLN.
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.
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.
Działka budowlana w drugiej linii zabudowy, położona w Bolechowicach gm. Zabierzów, o powierzchni 10 a.
Dojazddrogąasfaltową,publiczną.WpobliżuprzystanekautobusowyorazBUS(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.
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.
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.
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.
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.
DosprzedaniadziałkabudowlanawTenczynkuopow.7a.Wszystkiemedianadziałce.Dojazddrogąasfaltową.
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.
Do sprzedania działka budowlana w Tenczynku o areale 9 a. Wszystkie media na działce. Dojazd drogą
asfaltową,anastępnieutwardzoną.Wpobliżuzabudowadomówjednorodzinnych.Jestmożliwośćdokupienia
sąsiadujących działek: w sumie 40 a. Spokojna, malownicza okolica. Szczególnie polecam osobom ceniącym
spokój. Cena: 107 tys. PLN.
Do sprzedania działka budowlana w Tenczynku o pow. 11 a. Wszystkie media na działce. Dojazd drogą
utwardzoną,działkajestpłaska.Wpobliżuzabudowadomówjednorodzinnych.Jestmożliwośćzakupudziałki
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.
Do sprzedania działka budowlana w Tenczynku o areale 40 arów. Wszystkie media na działce. Zjednej strony
drogaasfaltowazdrugiejutwardzona,działkajestpłaska.Wpobliżuzabudowadomówjednorodzinnych.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.

.

LOKALE DO WYNAJĘCIA

51. 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.
52. Do wynajęcia lokal ok 100 m kw., z czego 60 m to sala sprzedażowa, zaplecze, garaż, łazienka, ok. 8
km od Olkusza i Krzeszowic. Lokal pod działalność usługową, sklep spożywczy lub inny. Częściowo
położone kafle, wypusty pod klimatyzację, piec węglowo-olejowy. Wejście od drogi gminnej, wysokość
pomieszczenia w środku - 3 m. Cena: 1000 PLN/m-c.

.

SZCZEGÓLNIE POLECAMY

DO SPRZEDANIA

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
mieszkanie na krakowskich
bielanach ponad 47 m kw plus
piwnica i niewielki ogródek. Dwa
pokoje, kuchnia, przedpokój,
łazienka. Do dyspozycji
mieszkańców także suszarnia.
Wymienione okna, drzwi
wewnętrzne i zewnętrzne;
parkiety i kafle na podłodze.
Budynek z nową elewacją,
klatka schodowa odnowiona.
Cicha, zielona okolica.
Cena 240 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
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
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.

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.
Nowa super cena:
44 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.

HALE I OBIEKTY

53. 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

Mieszkanie na sprzedaż - Krzeszowice
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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
JERZMANOWICE-PRZEGINIA

ZABIERZÓW

CHRZANÓW
PRZEGLĄD ZESPOŁÓW DZIECIĘCYCH „BOSA NÓŻKA”

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie zaprasza 20 listopada 2014 r. (sala teatralna MOKSiR) - godz.
10.00. na przegląd zespołów dziecięcych „Bosa Nóżka”, którego celem jest rozbudzenie zainteresowania folklorem.

ANDRZEJKI W STAREJ KOTŁOWNI

Spędź Andrzejki z nami! 29 listopada - godz. 19.00 zapraszamy na koncert do
Starej Kotłowni. W klubie zagrają Bas Tajpan & Bob One. Początek imprezy
o godz. 19.00. Gościnnie wystąpią przedstawiciele lokalnej sceny dubowej
Mystical BattaLion Sound System.

WIDOWISKO BALETOWE „W KRAINIE GWIAZD”

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie zaprasza na widowisko
baletowe „W krainie gwiazd” (w wykonaniu uczniów studia baletowego
MOKSiR), które odbędzie się 5 grudnia (godz. 10.00 i 11.30). Bilety w cenie
5 zł. oraz rezerwacja-Informacja MOKSiR tel. 32 623 30 86 wew. 53.

PRZEDSTAWIENIE TEATRU BAGATELA „ŁAWECZKA”

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji zaprasza serdecznie 5 grudnia o godz. 18.00 -( sala teatralna MOKSiR.)
na kolejne już kapitalne przedstawienie Teatru Bagatela. Tym razem będzie to „Ławeczka” Bilety: 50 zł parter, 35
balkon do nabycia w Informacji MOKSiR (tel. 32 623 30 86 wew.53)

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.

WYSTĘP KABARETU „HRABI”

Na występ kabaretu „Hrabi” zapraszamy 15 grudnia o godz. 19.00- sala teatralna MOKSiR w Chrzanowie. Bilety
w cenie 50 zł do nabycia Informacji MOKSiR, tel. 32 623 30 86 wew. 53.

Kino "Sztuka" w Chrzanowie zaprasza
„Rogi” PREMIERA
• 6.11 seans o godz. 17.30 •
reż.: Alexandre Aja; czas: 123 min.; gat.: horror; 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)
„Interstellar” PREMIERA
• 8.11-9.11 godz. 16.30, 20.00 • 10.11 kino nieczynne • 11.11 godz. 20.00 • 12.11-13.11 godz. 16.30, 20.00 •
• 14.11 godz. 16.30 • 15.11-19.11 godz. 20.00 • 20.11 godz. 16.30 •
reż.: Ch. Nolan; czas: 169 min.; gat.: sci-fi; prod. USA/Wielka Brytania, 12 lat
Cena biletu: Poniedziałek - Czwartek: 13,00 zł. Piątek - Niedziela: norm. 15,00 zł, ulg. 13,00 zł.
Poniedziałek - Niedziela: 12 zł (bilet rodzinny - min. 5 osób)
„Dzień dobry, kocham cię!”
• 14.11 godz. 20.00 • 15.11-16.11 godz. 15.00, 17.30 • 17.11 godz. 17.15 •
• 18.11 godz. 17.30 • 19.11 godz. 17.15 • 20.11 godz. 20.00 •
reż.: R. Zatorski; czas trwania: 93 min.; gat.: komedia romantyczna; prod. Polska, 12 lat
Cena biletu: Poniedziałek - Czwartek: 13,00 zł. Piątek - Niedziela: norm. 15,00 zł, ulg. 13,00 zł.
Poniedziałek - Niedziela: 12 zł (bilet rodzinny - min. 5 osób)

KRZESZOWICE
IV POWIATOWY PRZEGLĄD PASTORAŁEK I KOLĘD LUDOWYCH

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rudno oraz Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach serdecznie zapraszają
do udziału w IV Powiatowym Przeglądzie Pastorałek i Kolęd Ludowych KRZESZOWICE 2014. 5 grudnia,
Pałac Vauxhall, ul. dr Walkowskiego 1, Krzeszowice Laureaci Przeglądu zostaną zaproszeni do występu
na Świątecznym Jarmarku Tradycji i Rękodzieła, w sobotę, 13 grudnia 2014, na Rynku w Krzeszowicach.
Szczegóły dotyczące Przeglądu znajdują się w regulaminie, a w razie jakichkolwiek pytań prosimy o
kontakt pod nr tel. 12 282 14 65, 602 726 353 lub 600 559 490. Serdecznie zapraszamy!

TRZEBINIA
59 KRAKOWSKIE ZADUSZKI JAZZOWE W DWORZE ZIELENIEWSKICH

TCK - Dwór Zieleniewskich zaprasza na koncert w ramach 59 Krakowskich Zaduszek Jazzowych 7 listopada 2014
r. godz. 18.00 więcej na: www.tck.trzebinia.pl

ZAPROSZENIE NA „DŁUGI ŁYKEND” DO DK „SOKÓŁ”

Trzebińskie Centrum Kultury zaprasza na spektakl: „Długi łykend” Dom Kultury „Sokół” w Trzebini 9 listopada
2014, o godz. 17.00.

MIKOŁAJKI W DOMU KULTURY „SOKÓŁ”

Trzebińskie Centrum Kultury zaprasza na spektakl dla dziecipt. „Fantazjana - niekończąca się opowieść”.
Dom Kultury „Sokół”4 grudnia 2014 roku, godz. 9.00 i 11.00. Bajka treścią nawiązuje do popularnego filmu i książki,
z dużą ilością piosenek i kolorowymi kostiumami. Przeznaczona jest dla dzieci od 4 roku życia.
Po spektaklu możliwość spotkania z Mikołajem. Cena biletu 15 złotych. Rezerwacje tel. 32-61-10-621

Kino "Sokół" w Trzebini zaprasza
PSZCZÓŁKA MAJA. FILM – DUBB.PL

• 07.10 – 16:00 • 08.10 – 15:00 •
czas trwania: 1 godz., 25 min. (bilety 14 zł i 12 zł ulgowy), gatunek: animowany, Australia/Niemcy
BOGOWIE

• 06.11, 08.11, 11.11, 13.11 – 17:00 • 16.11, 18.11, 19.11, 20.11 – 19:30 • 07.11 – 18:00 •
• 09.11 – 20:30 • 15.11 – 20:00 • 12.11 – 19:45
czas trwania: 2 godz.,1 min. (bilety 14 zł i 12 zł ulgowy), gatunek: biograficzny, Polska
ANNABELLE – NAPISY PL

• 06.11 – 19:30 •
czas: 1 godz., 38 min. (bilety 14 zł i 12 zł ulgowy), gatunek: horror, USA
ZAGINIONA DZIEWCZYNA – NAPISY PL

• 07.11 – 20:15 • 08.11, 11.11, 13.11 – 19:30 • 12.11 – 17:00 •
czas trwania: 2 godz., 29 min. (bilety 14 zł i 12 zł ulgowy), gatunek: thriller/kryminał, USA
MARY’S LAND. ZIEMIA MARYI – NAPISY PL

• 18.11, 19.11, 20.11 – 17:00 •
czas trwania: 1 godz., 56 min. (bilety 14 zł i 12 zł ulgowy)
gatunek: dokument/religijny/dramat, Hiszpania

Informacje, Reklamy

małopolski
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PRÓBNA EWAKUACJA W PRZEDSZKOLU W TENCZYNKU
Na początku października w Przedszkolu w Tenczynku odbyła się próbna ewakuacja. Dzieci zostały do
niej odpowiednio przygotowane podczas wcześniejszych zajęć i pogadanek. Znały zasady poruszania
się, drogi ewakuacyjne i zasady samej ewakuacji.
Sam sposób opuszczania budynku
odbył się bardzo sprawnie. Strażacy
OSP Wola Filipowska i OSP Tenczynek zjawili się błyskawicznie w przedszkolu, rozwinęli węże i sprawdzili
wszystkie pomieszczenia. Zaaranżowano wyniesienie 2 dzieci z pomieszczeń przedszkola na specjalnych
noszach. Następnie odbył się pokaz
sprawności, gaszenia „pożaru” wodą.
Sam Komendant Gminny Mieczysław Odrzywołek opowiadał dzieciom
o zagrożeniach i jak się przed nimi

ustrzec. Nastąpiła także prezentacja
wyposażenia samochodów oraz pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej. Przedszkolaki słuchały z wielkim
zainteresowaniem przymierzając także hełmy strażackie.

To było wyjątkowe przeżycie dla
dzieci, ale przede wszystkim świetna nauka. Dziękujemy strażakom
z Woli Filipowskiej i Tenczynka za
wspaniały pokaz i wyjątkowe podejście do dzieci. Obserwatorami
akcji obok Komendanta Gminnego

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)

Mieczysława Odrzywołka byli Prezes OSP Tenczynek Alicja Gaj oraz

wiceprezes OSP Tenczynek Wiesław
Jagiełło.

MAŁOPOLSKI PRZEGLĄD DOROBKU ARTYSTYCZNEGO I KULINARNEGO KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH
11 - 12 października 2014 roku w Jabłonce odbył się 6. Małopolski Przegląd Dorobku Artystycznego i Kulinarnego
Kół Gospodyń Wiejskich. Nagrodę główną przeglądu wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 2 000 zł oraz nagrodę
rzeczową otrzymało Koło Gospodyń Wiejskich z Tomaszowic.
Komisja Artystyczna w składzie:
Jadwiga ADAMCZYK (muzyk),
Lucyna KMAK (specjalista ds. gospodarstwa wiejskiego i agroturystyki), Jadwiga PILCH (etnograf),
Maria Dominika WACHAŁOWICZ-KIERSZTYN (historyk sztuki i muzeolog), Benedykt KAFEL
(etnograf), Robert Kowalczyk (teatrolog) po obejrzeniu i wysłuchaniu
prezentacji artystycznych, degustacji
zgłoszonych do konkursu potraw
oraz ocenie prac wykonanych podczas konkursu rękodzieło artystyczne
przez 11 grup KGW i Stowarzyszeń

wytypowanych z 9 powiatów woj.
małopolskiego (bocheńskiego, brzeskiego, krakowskiego, limanowskiego, myślenickiego, nowosądeckiego,
nowotarskiego,
oświęcimskiego
i wielickiego) przyznała wyróżnienia
i nagrody w poszczególnych konkursach regulaminowych.

Za naszym zespołem uplasowały się
otrzymując 2 równorzędne I miejsca wraz z nagrodami pieniężnymi
w wysokości po 1 500 zł każda oraz
nagrody rzeczowe: Koło Gospodyń
Wiejskich WŁOŚCIANKI z Łonio-

wej (pow. brzeski) i Koło
Gospodyń Wiejskich PISARZOWA (pow. limanowski).

Komisja
artystyczna
rekomendowała grupy:
KGW TOMASZOWICE z programem POSAGOWY BYCEK oraz
KGW WŁOŚCIANKI
z Łoniowej z programem
DARCIE PIERZA do udziału w 7.
Małopolskim Konkursie Obrzędów,
Obyczajów i Zwyczajów Ludowych

POGÓRZAŃSKIE GODY, który
odbędzie się w Łużnej w kwietniu
2015 roku.

vv www.wielka-wies.pl

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

32-080 ZABIERZÓW
UL.CMENTARNA 22

inicjatywa.lokalna@gmail.com

(obok cmentarza parafialnego)

PIESKI SZUKAJĄ DOMU

GODZINY OTWARCIA

8.00-17.00
8.00-12.00

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

CYNAMON

Fundacja Dar Serca poszukuje dobrego domu dla młodziutkiego psiaka, który
otrzymał imię Cynamon, ze względu na swoje piękne rudo-brązowe umaszczenie.
Cynamon ma ok. 2 lata. Jest dużym, aczkolwiek szczupłym psiakiem.
Cynamon ma bardzo silny instynkt stróżowania. Bardzo wczuwa się w swoją rolę
i stara bronić osoby, którą uważa za opiekuna.
Jak każdy młody psiak lubi się bawić, biegać i zwracać na siebie uwagę człowieka.
Świetnie sprawdzi się w roli psa stróżującego, potrafi niezawodnie informować o
zbliżających się gościach bądź intruzach. Nie zawaha się też w sytuacjach zagrożenia
dla swoich właścicieli, wkroczyć do akcji.
Kiedy ktoś okaże mu odrobinę serca, Cynamon będzie jego wiernym przyjacielem.
Pies jest odrobaczony i zaszczepiony, a także wykastrowany i zaczipowany.
Warunkiem adopcji jest podpisanie umowy adopcyjnej. Kontakt: 534 884 174.

MIMI

Fundacja Dar Serca poszukuje kochającego domu dla malutkiej suczki o imieniu
Mimi. Mimi została znaleziona w jednej z podkrakowskich miejscowości. Mieszkańcy mówią, że sunia została wyrzucona z samochodu podczas cieczki - tak właśnie
rozwiązuje się problemy...
Niestety nie zaznała wiele dobrego od człowieka - jest nieśmiała i boi się pierwszego
kontaktu, jednak z czasem nabiera pewności. Mimi jest młoda - ma ok. roku. Dobrze
dogaduje się z innymi psami oraz suczkami. Nie jest agresywna, ale potrafi pokazać
innym psom kto tu rządzi:)
Sunia została odrobaczona, odpchlona, zaszczepiona, także wysterylizowana i zaczipowana.Warunkiem adopcji jest podpisanie umowy adopcyjnej.
Kontakt: 534 884 174.

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

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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małopolski

w pobliżu Krzeszowic, ogrzewana, plac manewrowy
dla TIR, teren przemysłowy, w oddali od zabudowań
mieszkalnych, możliwa każda forma działalności.
Czynsz: 4,5 tys. PLN netto.

tel. 537-138-875

Nawojowa Góra
Ul. Gwoździec 10

(200 m od pomnika Piłsudskiego)

tel: 12 - 362 43 29
kom: 730 748 856

SFINANSOWANO PRZEZ KWW WSPÓLNOTA GMINY LISZKI

HALA DO
WYNAJĘCIA
pow. ok.
500 m kw.

Szanowni Mieszkańcy,
Jest dużo do zrobienia! Głosując na mnie,
wybieracie Państwo zrównoważony rozwój
i rozsądne zarządzanie Gminą, warunkujące
wysoki standard życia Mieszkańców i silną
pozycję Gminy Liszki na mapie Małopolski!

Plany na lata 2014-2018:
• Jak najszybsze opracowanie Planów
Zagospodarowania Przestrzennego
dla wszystkich sołectw
• Kanalizacja południowej części Gminy
• Rozbudowa i modernizacja dróg i chodników
• Rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej
dla dzieci i młodzieży – boiska o nawierzchni
syntetycznej, place zabaw
• Budowa ścieżek i tras rowerowych
• Dbanie o nowoczesną i atrakcyjną edukację
o wysokim poziomie kształcenia
• Starania o utworzenie żłobków
• Tworzenie marki lokalnych produktów
regionalnych i promocja przedsiębiorców
• Tworzenie przyjaznego klimatu
dla nowych inwestorów, rozbudowa
Stref Aktywności Gospodarczej i tworzenie
nowych miejsc pracy
• Zwiększenie środków budżetowych
do dyspozycji sołectw
• Wspieranie aktywności seniorów,
dzieci i młodzieży
• Poprawa jakości pracy Urzędu
– Urząd Przyjazny dla Mieszkańców

Liczę na Państwa głosy

Wojciech
BURMISTRZ

Kandydat na
Wójta Gminy LISZKI

Doświadczenie
i Rozwaga
Znajdź mnie na

Facebooku

Wojciech Burmistrz

zapraszamy: pon-pt 10-18, sob 10-14

KWW Wspólnota Gminy Liszki

LŻEJSZA POŻYCZKA

PRZENIEŚ
POŻYCZKĘ
I PŁAĆ MNIEJ!
Przenieś swoją pożyczkę do Alior Banku. Obniżymy jej
oprocentowanie do 7,5%! Takie warunki zapewniamy
wszystkim osobom, które mają jedną pożyczkę gotówkową
w innym banku od minimum 12 miesięcy oraz otrzymują
dochód z umowy o pracę, emerytury lub renty.
Zapraszamy:
ZAbIERZów, uL. LEśnA 2A, 12 282 50 70
pn. - pt.: 9.00 - 17.00, sob.: 9.00 - 13.00
KRZESZOwICE, uL. K. WYKI 3,
pn. - pt.: 9.00 - 17.00

12 258 98 13

Szczegóły w placówkach i na www.aliorbank.pl.
Przykład reprezentatywny: całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 14 170 zł,
liczba rat: 48, oprocentowanie nominalne: 7,5%, składka na ubezpieczenie na życie: 2531,61 zł,
opłata przygotowawcza: 879,03 zł (5%), kwota odsetek: 2825,27 zł, RRSO: 20,94%, rata: 425,12
zł, całkowity koszt: 6235,91 zł. Całkowita kwota do zapłaty: 20 405,91 zł. Ostateczne warunki
kredytowania zależą od wiarygodności kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu oraz daty płatności
pierwszej raty. Informacja handlowa wg stanu na 13.10.2014 r.
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