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Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU
oraz Fundacja Kobieta w Regionie
zapraszają MAMY przebywające na urlopie
macierzyńskim lub wychowawczym bezrobotne lub
nieaktywna zawodowo chcące wrócić do pracy
po przerwie lub poszukujące
zatrudnienia do udziału w akcji:

SKUTERY
SERWIS “U PANA LESZKA”
• Naprawa chińskich skuterów, motorowerów, motocykli i quadów
• Przeglądy i naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne
CZYNNE
• Skutery zastępcze na czas naprawy
PON. – SOB.
• Możliwość transportu skutera do SERWISU
• Skup skuterów uszkodzonych i powypadkowych
800 – 2200
• Sprzedaż części nowych i używanych do chińskich skuterów
• Sprzedaż części używanych do WSK125 i ROMET
• Sprzedaż skuterów nowych i używanych z gwarancją
• Możliwość zostawienia starego lub uszkodzonego skutera w rozliczeniu
• Konkurencyjne ceny napraw
• Wypożyczalnia skuterów i motorowerów

Kryspinów:

JERZMANOWICE 128B, Tel. 513 410 697

12 346 33 99
788 15 16 17

ZAPRASZAMY DO NOWO OTWARTEJ KAWIARNI

TĘCZOWY
COCKTAIL BAR

W TENCZYNKU, UL. ZAMKOWA 2
(obok kościoła), budynek KULKOLANDII

POLECAMY
• PYSZNE GAŁKOWE LODY „GRYCAN”
• PYSZNE CIASTA DOMOWEGO WYPIEKU
• HOT-DOG’I
• WSZYSTKIE KAWY ŚWIATA

Więcej na stronie 11

BADANIE
OKULISTYCZNE
GRATIS !!!
dla klientów zamawiających okulary.
Info w zakładzie.

Optyk
okulista

ZAPRASZAMY CODZIENNIE OD 10.00 DO 21.00.
ORGANIZUJEMY PRZYJĘCIA OKOLICZNOŚCIOWE, BANKIETY,
KONFERENCJE, CATERING, OFERUJEMY NOCLEGI.

rejestracja tel. 792 608 139
Krzeszowice, ul. Daszyńskiego 2

KAMIENIARSTWO

„FRANKOWSCY”
- szeroki asortyment
wzorów i rodzajów
kamienia
- dopisy liter
- fotograﬁe nagrobne

• PARAPETY,
SCHODY
• BLATY KUCHENNE
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Restauracja Cztery Pory Roku

Gabinet okulistyczny czynny:
środa od 13.00; piątek od 11.50 do 13.30

• NAGROBKI
• GROBOWCE
GRANITOWE

Zabierzów:

FACHOWE
DORADZTWO
RATY 0 %

TEL. 508-215-417
606-995-142
WYSTAWA GOTOWYCH WZORÓW

www.frankowscy.pl

MNIKÓW 248

(przy drodze Cholerzyn - Mników)

536 987 654
888 34 35 35

32-566 ALWERNIA
UL. A. MICKIEWICZA 1E
Organizacja przyjęć:

504 916 848

tel.
e-mail: biuro@alwernia4poryroku.pl
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Reklamy

małopolski
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

PROMOCJA:

do każdej zakupionej
u nas maszyny STIHL
lub VIKING o wartości
powyżej 2000 zł
dokładamy lampę
solarną za 79 zł.
Promocja do:
30.07.2013 r. lub
do wyczerpania zapasu.

* bez paliwa, narzędzia tnącego i osłony

STIHL FS 38

STIHL FS 55

+

Moc: 0,65 kW/ 0,9 KM
Ciężar: 4,2 kg*

Moc: 0,75 kW/ 1,0 KM
Ciężar: 5,1 kg*

STIHL FS 87

+
Moc: 0,95 kW/1,3 KM
Ciężar: 5,6 kg*

STIHL FS 240 C-E STIHL FS 410 C-E

+
Moc: 1,7 kW/2,3 KM
Ciężar: 7,4 kg*

+
Moc: 2,2 kW/ 2,7 KM
Ciężar: 8,5 kg*

PPHU "AGROMIR", Nawojowa Góra ul. Krakowska 152
tel: 12 282-61-05, 258-11-10 606 830-048

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 !

MIESZKANIA:
Krzeszowice, 3 pok. 47 m2
Krzeszowice, 2 pok. 72 m2
Krzeszowice, ul. Kościuszki, 2 pokoje, 86 m2
Krzeszowice, 2 pok., 36 m2
Kraków Prądnik Cz. ul. Rezedowa ,
4 pok. 90 m2 dwa poziomy + garaż
Kraków, Azory, garsoniera 24 m2
Kraków, Grzegórzki ul. Fr. Nullo, 1 pok 36 m2
Kraków, ul. Saska, 4 pok. 72m2
Kraków, ul. Radziwiłłowska, 3 pokoje, 108 m2
Kraków, ul. Wybickiego, 3 pokoje, 67 m2
DZIAŁKI BUDOWLANE:
Krzeszowice, 900 m2
Krzeszowice, 2000 m2
Krzeszowice, 1300 m2
Krzeszowice, 1100 m2
Siedlec, 1200 m2
Tenczynek, 1650 m2 z mediami
Tenczynek, 990 m2 z mediami i projektem
Tenczynek, 800 m2 z mediami
Wola Filipowska – Pasternik, 1700 m²
Kraków, Azory, 350 m2
DZIAŁKI BUDOWLANO – ROLNE:
Krzeszowice, 6.37 ha
1
Krzeszowice, 0.2238 ha
Krzeszowice, 0.3426 ha
Krzeszowice, 0.5464 ha
Nowa Góra, 0.1634 ha
Tenczynek 800 m2 z mediami
Zalas, 1.36 ha
DZIAŁKI REKREACYJNE:
Miękina, 7.0 a
Krzeszowice 6.0 a

ZAMIENIMY!!!

AUTORYZOWANY
PRZEDSTAWICIEL
ENEA S.A.

SPRZEDAMY!!!
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DZIAŁKI ROLNE:
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
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 zabudowania 150 m - działka 800m2
240 000 zł
400 000 zł
260 m2 stan surowy
350 000 zł
115 m2 do zamieszkania
Wola Filipowska:
257 m2 + garaż
580 000 zł
Tenczynek:
310 000 zł
95 m2
Radwanowice:
66 m2 + zab. Gosp.
98 000 zł
Paczółtowice:
160 000 zł
70 m2 do remontu + 2000 m2 działki
Nawojowa Góra:
260 000 zł
80m2 pow. całk.
KOMERCJA:
Krzeszowice
Dr. Kraj. 79 Pawilon Handl. - Usł.- Biur. 35m2
100 000 zł
Tenczynek:
Działka inwestycyjna 1800 m2+ zab. Przemysłowe 360 000 zł
Kraków Rybitwy:
Działka 500 m2 + zab. przem. 480 m2
999 000 zł
Bolęcin:
Stadnina koni + zabudowania 5.30 ha,
2 800 000 zł
Ośr. rekreacyjny z akwenem
wodnym, 3.4 ha + zab. hotelowe
1 000 000 zł

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

WYNAJMIEMY!!!

Bolecin: ośrodek rekreacyjny z akwenem wodnym + pawilony mieszkalne cena do negocjacji,
Krzeszowice: ul. Kościuszki lok. biur. 80m2 1100zł/mc + media.
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 MY
ICZY
POŚREDN
IWANIU
W POZYSK OTECZNYCH,
W HIP
KREDYTÓ WKOWYCH
GOTÓ
ZAKUPIE
ORAZ PRZYODÓW.
SAMOCH

Powyższe ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

U NAS WYNEGOCJUJESZ PROWIZJĘ!

Zakład Usług Technicznych RM-INSTAL
ul. Przemysłowa 1, 32-300 Olkusz, (budynek HERMES)
tel. 667 944 418, 792 447 442 • www.rm-instal.pl
OFERTA USŁUG:

Instalacje wentylacji mechanicznej, klimatyzacji,
urządzeń chłodniczych, pompy ciepła
Od 2007 r nasza ﬁrma specjalizuje się w wykonywaniu, naprawach przeglądach
wszelkiego typu instalacjach sanitarnych. Usługi swoje oferujemy głównie
podmiotom komercyjnym, przemysłowym i publicznym. Wykonujemy również
małe instalacje osobom prywatnym. Posiadamy kilkuletnie doświadczenie oraz
niezbędne uprawnienia. Wykonujemy inspekcje kamera termowizyjną.

Budownictwo
energooszczędne i pasywne

W drugim kwartale br uruchomiono program dopłat do
budownictwa energooszczędnego i pasywnego. Nasza ﬁrma
jest dystrybutorem i wykonawcą budynków w systemie
thermomur.
Technologia thermodom jest produktem nowoczesnym
i sprawdzonym, posiadającym najwyższe walory użytkowe
i co najważniejsze dającym inwestorom niewspółmierne system thermomur
U0<0,11W / m2K
korzyści ekspolatacyjne.
W świadomości inwestorów istnieje przeświadczenie, że koszt budowy domu niskoenergetycznego lub
pasywnego jest znacznie wyższy niż „tradycyjnego”. Dzisiejsze technologie pozwalają na budowę domu
spełniające standardy energooszczędności znacznie niższymi nakładami. Dzięki temu energooszczędny,
ponad stumetrowy dom można postawić już w cenie 50 metrowego mieszkania w centrum miasta.
Na naszej stronie internetowej jest link do biura projektowego które ma już zatwierdzone projekty
podlegające dopłatą z NF40 i NF15

Systemy zasilania słonecznego
– elektrownie słoneczne

Współpracując z ﬁrmą Hymon Energy Sp. z o.o. Oferujemy Państwu
zakup oraz na życzenie montaż gotowych zestawów elektrowni
słonecznych opartych na wysokowydajnych panelach fotowoltaicznych oraz markowych urządzeniach przekształtnikowych
pozwalających pracować w układzie skojarzonym z siecią
zewnętrzną jak i zupełnie niezależne elektrownie gromadzące energię
w akumulatorach.
W naszym punkcie jest wykonany prezentacyjny zestaw fotowoltaniczny o mocy 235 W zasilający oświetlenie
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Kuchnia dobrze ułożona
Bezpłatne konsultacje z ekspertami IKEA Kraków

Sezon wakacyjny już rozpoczęty, plany urlopowe dopięte na ostatni guzik - zarówno te dotyczące wyjazdu w
góry czy nad morze, jak i… wypoczynku w domu. To
ostatnie nie brzmi zbyt atrakcyjnie? Niekoniecznie. Spędzając urlop w „domowych pieleszach” możemy zrewolucjonizować lub subtelnie
odświeżyć kluczowe pomieszczenie naszego mieszkania - kuchnię. Teraz, podczas
trwających do 18 sierpnia bezpłatnych konsultacji w IKEA Kraków, eksperci od
projektowania, urządzania i montażu kuchni pomogą nam zaplanować remont.
Na półtoragodzinne indywidualne spotkania z kuchennym ekspertem można
umawiać się od poniedziałku do piątku
poprzez formularz dostępny na stronie
IKEA Kraków. Eksperci IKEA Kraków
pomogą zarówno w zaplanowaniu kuchni
od przysłowiowego zera - kiedy nie wiemy, od czego zacząć - jak i w doszlifowaniu już istniejącej koncepcji. Ponadto
codziennie (z wyłączeniem weekendów)
można zasięgnąć też porad u ekspertów
kuchennych IKEA, bez wcześniejszego umawiania się na spotkanie. Pod ich
okiem można skorzystać z programu komputerowego, umożliwiającego samodzielne zaprojektowane kuchni. Natomiast w
weekendy, od 12.00 do 20.00, w dziale
mebli kuchennych IKEA Kraków, bezpłatnych porad oraz praktycznych wskazówek
dotyczących remontu kuchni, od właściwego pomiaru pomieszczeń aż po kwestie
składania mebli, udzielają doświadczeni
montażyści.

****

IKEA Kraków istnieje od 1998 roku. We wrześniu 2011 roku zakończyła się przebudowa sklepu, po
której IKEA Kraków stała się trzecim co do wielkości i jednym najnowocześniejszych sklepów IKEA
w Polsce. Nowa IKEA Kraków oferuje klientom ponad 9 tys. produktów, 62 inspirujące wnętrza, przestronną restaurację na 500 miejsc siedzących z bezpłatnym dostępem do Internetu, miejscem dla
karmiącej mamy oraz strefą zabawy dla najmłodszych, a także bezpłatną bawialnię „Czarodziejski
Las Smaland” z profesjonalną opieką dla dzieci w wieku 3-10 lat.
Nazwa marki IKEA to akronim – skrót utworzony z pierwszych liter imienia, nazwiska oraz nazw farmy
i parafii, skąd pochodzi założyciel firmy (Ingvar Kamprad Elmtaryd Agunnaryd).

HURTOWNIA BIURO - SERWIS
artykuły:
• szkolne
• biurowe
• zabawki
• baseny

KONKURENCYJNE CENY!!!

ZAOPATRYWANIE W MATERIAŁY
BIUROWE FIRM, URZĘDÓW,
PLACÓWEK SZKOLNYCH,
PRZEDSZKOLI
CENY SPECJALNE DLA
KLIENTÓW BIURO - SERWISU
DOWÓZ DO KLIENTA GRATIS!

Sklep Firmowy
Tenczynek, ul. Chrzanowska 6 (Dom Handlowy, I piętro)
Czynne: 8.00 – 17.00
TEL. 795 447 138 • hurtownia.biuroserwis@wp.pl

DREW-EKO
WYROBY OGRODOWE Z DREWNA

WOLA FILIPOWSKA
ul. Krzeszowicka 67

✆ 784 416 692

> ALTANY > MEBLE OGRODOWE
> DOMKI LETNISKOWE,
NARZĘDZIOWE I DREWUTNIE
> HUŚTAWKI > PLACE ZABAW
> BUDY DLA PSÓW I KOTÓW
> STUDNIE, WIATRAKI, DONICE
> SZTACHETY, PODBITKA, BOAZERIA

www.altanydreweko.pl

****
Willa Emaus****
to piękny pensjonat
o wyższym standardzie
w Beskidzie Cieszyńskim,
w malowniczej
i spokojnej okolicy
pod górą Godulą.

Dwa dwupokojowe apartamenty (dla 2-5 osób każdy) z łazienkami, mają do
dyspozycji wspólną, w pełni wyposażoną nowoczesną kuchnię i dużą jadalnię,
TV. Trzypokojowy bardzo wygodny apartament (dla 2-8 osób) ma własną
kuchnię i łazienkę, TV.

****

Do dyspozycji gości: bezpłatne Wi-Fi, zamknięty parking z kamerą, duży ogród,
weranda dla 20 osób, ognisko, jakuzzi - do 8 osób równocześnie, infrasauna,
termoakupresura regeneracyjna gorącymi jadeitami, jedyny w Środkowej Europie
Green Bowling, możliwość śniadań i obiadokolacji.

****

Obok: piesze, rowerowe i jeździeckie ścieżki turystyczne tak po górach, jak i po
płaskim przedgórzu. Stadnina koni - do 500 m. W zimie turystyka biegówkowa,
nartostrady - do 5 km. Sklepy - 300 m, gospody turystyczne z czeską kuchnią - 0,3
- 2 km. Profi golf course Ropica - 5 km.

****

Na życzenie: Garden Party szyte na miarę, degustacje wyborowych morawskich
win, wycieczki do dużego czeskiego browaru lub miejscowych minibrowarów.

www.willaemaus.cz

willaemaus@email.cz

+420 602735872

PRYWATNE SZKOŁY ZAOCZNE

Mgra Stefana Kwietniowskiego
z uprawnieniami szkół publicznych
w Krakowie, Krzeszowicach i Wieliczce.

prowadzą ZAPISY od września 2013 r.
na semestr pierwszy i semestry wyższe do następujących szkół:

• LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ZAOCZNE - 3 lata
• POLICEALNE STUDIUM ZAWODOWE ZAOCZNE - 2 lata
administracja, rachunkowość, ochrona fizyczna osób i mienia - nowość!

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

KĄCIK KULINARNY Kuchnia na Wzgórzu

ROKO, Ośrodek Hodowli Pstrąga w Pisarach, Smażalnia Ryb

32-064 Rudawa, Dubie-Pisary

• przyjęcia okolicznościowe
• przyjęcia integracyjne dla ﬁrm
do 150 osób w okresie letnim,
do 50 osób w okresie zimowym
• karp, pstrąg w ciągłej sprzedaży
codziennie oprócz świąt: 800-1600
• przyjęcia nie tylko z ryb

- pstrąg i karp smażone
- pstrąg z grilla
- pstrąg oraz ﬁlet z pstrąga w galarecie
- pierogi z farszem z pstrąga
- uszka do barszczu z grzybami i pstrągiem
- tatar z pstrąga
- sałatka z pstrąga surowego i inne

Restauracja czynna codziennie:
pon. - sob. 1300-2000 (do ostatniego klienta), niedziela: 1100-2000 (do ostatniego klienta)
tel. 12 282 25 13, kom. 795 90 00 51, mail: rokopstrag@interia.pl
www.pstragi.eu

"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 świerkową:
szer. 7 cm, 9 cm lub 15 cm
• Podbitkę pod dachy
• Bardzo duży asortyment
listew wykończeniowych z:
lipy, świerka, buka, dębu i jesionu
• Deski podłogowe, schody, poręcze,
tralki, sztachety, więźby dachowe
• Akcesoria ogrodowe
• Akcesoria kuchenne
• Drewniane zabawki dziecięce
• Ozdoby, bibeloty
• Skrzynki do decupage
oraz
• DRZWI
• MEBLE OGRODOWE
• MEBLE POKOJOWE
- salon, sypialnia
- tradycyjne i nowoczesne

Pieczone kwiaty cukinii
z farszem serowym

Lato się rozpoczęło, cukinie na grządkach zaczęły kwitnąć. Męskie
kwiaty niestety nie dają owoców, ale można je faszerować i smażyć
lub piec tak, jak to robią Włosi. Ja proponuję pieczone kwiaty cukinii
z farszem serowym.
Delikatnie zrywamy męskie
kwiaty (bez zalążków owoców), na każdym krzaczku
powinien zostać minimum
jeden męski kwiat jak i kwiaty
żeńskie oczywiście. Ze środka każdego kwiatu delikatnie
usuwamy pręcik.
Nadziewane
kwiaty cukinii:
• 3 łyżki mascarpone
• 1 jajko
• skórka z cytryny
• 1 zmiażdżony
ząbek czosnku
• pieprz
• 1 łyżka migdałów
w słupki
• 1 łyżka gorgonzoli
Mascarpone wymieszać z gorgonzolą i jajkiem. Cytrynę sparzyć, skórkę
z cytryny zdjąć zesterem lub zetrzeć
na małej tarce, dodać pieprz świeżo
zmielony, dodać czosnek. Wszystko
dokładnie wymieszać.

Do każdego z kwiatów delikatnie nałożyć farsz łyżeczką. Układać na lekko
naoliwionej formie, tak postąpić ze
wszystkimi kwiatami. Resztą farszu
zalać kwiaty dookoła (nie po kwiatach).
Całość zapiec w piekarniku nagrzanym
do 200 C przez 10 minut, aż całość się
przyrumieni. Podawać na gorąco.
Smacznego !

vvUlla Pałka

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

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

FENOMEN
MODA MĘSKA
Krzeszowice, ul. Krakowska 2
czynne: 900-1700

tel: 12/282-56-69 feno1@op.pl

PROFESJONALNY WYBÓR:

Fot. modela:
rubenshito

• garniturów • marynarek •
• spodni • koszul •
• galanterii męskiej •
Poprawki krawieckie w cenie zakupu.

DORADZTWO TECHNICZNE
POMIAR I WYCENA
Przedstawiciel Handlowy Małopolska
Paweł&Piotr Enterprises
Kopytówka 63, 34-114 Brzeźnica

tel. 510 506 485
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AKCJA WEŹ PARAGON 2013

Rusza ogólnopolska akcja Ministerstwa Finansów „Weź paragon". Od 1 lipca do 31
sierpnia 2013 r. kontrolerzy skarbowi będą sprawdzać prawidłowe ewidencjonowanie sprzedaży na kasach fiskalnych w miejscowościach turystycznych i przypominać
o obowiązku wydawania paragonów przy każdej transakcji. Wsparcia akcji udzielił
Andrzej Mleczko.
Jednym z celów akcji jest informowanie podatników o korzyściach płynących z posiadania paragonu.
Wydanie paragonu w sklepie, barze czy restauracji ma duże znaczenie nie tylko dla kupującego, ale
również dla wszystkich podatników. Otrzymanie paragonu to prawo konsumenta i podatnika.
Paragon jest potwierdzeniem, że kwota podatku trafiła do budżetu państwa, czyli do naszej wspólnej
kasy, a nie do kieszeni nieuczciwego przedsiębiorcy. Ponadto sprzedawcy, którzy uczciwie rejestrują
sprzedaż na kasach fiskalnych, przestrzegają zasad uczciwej konkurencji.
Dlaczego zatem konsumenci powinni brać paragon?
Biorąc paragon:
1. ułatwiamy sobie złożenie reklamacji,
2. mamy możliwość porównania cen,
3. wspieramy uczciwą konkurencję,
4. mamy pewność, że nie zostaliśmy oszukani,
5. zmniejszamy szarą strefę,
6. dokładamy starań, żeby zapłacony przez nas w cenie podatek trafił do budżetu państwa,

- Zmierzamy do takiego stanu, w którym przedsiębiorcy nie będą uchylali się od obowiązku rejestrowania sprzedaży na kasie fiskalnej, a otrzymanie paragonu za zakupiony towar będzie powszechne.
Znaczącą rolę do odegrania w tym procesie mają
klienci, do których kierujemy materiały informacyjne. Zależy nam na wzmocnieniu świadomości
społecznej i wiedzy o tym, że paragon to z jednej
strony dowód potrzebny przy reklamacji,
a z drugiej potwierdzenie uczciwego rozliczania się
z naszym wspólnym budżetem. Paragon jest także
dowodem na tworzenie uczciwej konkurencji. To
jeden z wielu sposobów na wsparcie uczciwych
przedsiębiorców, którzy sami nie poradzą sobie w
walce z szarą strefą - mówi wiceminister finansów,
Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej Andrzej
Parafianowicz.
Tegoroczną akcję „Weź paragon" kolejny raz z rzędu
będzie promował kolejny rysunek Andrzeja Mleczki,
jednego z najpopularniejszych polskich rysowników.
W sposób charakterystyczny dla artysty – lekki i satyryczny – ma informować klientów i sprzedających o potrzebie brania i wydawania paragonu.
Wcześniejsze edycje zyskały liczne poparcie urzędów
i organizacji, w tym m.in. Business Centre Club,
Państwowej Inspekcji Pracy, Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów, wojewódzkich inspektorów handlowych,
władz samorządów wojewódzkich i terytorialnych oraz
cechów rzemiosł różnych.

PORADY PRAWNE

Renta w drodze wyjątku
Ustawa o emeryturach i rentach z FUS (Dz. U.
z 2009 r. nr 153, poz. 1227 z późn. zm.), zwana
ustawą emerytalną, przewiduje w art. 83 uprawnienia Prezesa ZUS do przyznawania świadczeń
w drodze wyjątku.
Świadczenia te finansowane
są z budżetu państwa, a ich
wysokość nie może przekraczać odpowiednich świadczeń
przewidzianych w ustawie emerytalnej. Aby można było otrzymać takie świadczenie w drodze
wyjątku osoba ubiegająca się
o jego przyznanie musi spełnić
łącznie następujące przesłanki:
jest lub była ubezpieczona albo
zalicza się do członków rodziny
pozostałych po ubezpieczonym,
nie spełnia warunków do uzyskania świadczenia w trybie
zwykłym wskutek szczególnych
okoliczności, nie może podjąć
pracy lub innej działalności
objętej ubezpieczeniami społecznymi z uwagi na wiek lub
całkowitą niezdolność do pracy
oraz nie posiada niezbędnych
środków utrzymania.
Niespełnienie jednej z powyższych przesłanek wyklucza
możliwość przyznania świadczenia w drodze wyjątku.
Rozpatrzenie wniosku o świadczenie w drodze wyjątku
następuje dopiero po ostatecznym rozstrzygnięciu sprawy

przez organ rentowy lub sąd,
w zakresie ustalenia uprawnień
do świadczenia w trybie zwykłym, gdyż renta wyjątkowa jest
świadczeniem przyznawanym
w szczególnym trybie przez
Prezesa ZUS.
Powyższe potwierdził Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku
z dnia 13 maja 2005 roku sygn.
akt II SA/Wa 1989/04, który
uznał, że: „rozpatrywanie sprawy o świadczenie w drodze
wyjątku dopuszczalne jest po
ostatecznym rozstrzygnięciu
przez ZUS, a w przypadku wniesienia odwołania - po prawomocnym wyroku Sądu stwierdzającym po stronie wnioskodawcy
brak uprawnień do świadczeń
z ubezpieczenia społecznego
w trybie ustawowym.”
Tak więc jeżeli wnioskodawca
otrzymał decyzję odmawiającą prawa do renty z tytułu
niezdolności do pracy, może
ponownie ubiegać się o przyznanie renty wyjątkowej. Jeśli
natomiast odwołał się on od
spornej decyzji, niezbędne jest
najpierw zakończenie postę-

powania
odwoławczego
w sądzie.
W celu przyznania świadczenia w drodze wyjątku należy
wystąpić do Prezesa ZUS ze
stosownym wnioskiem, załączając do niego oświadczenie o stanie rodzinnym, majątkowym
i o sytuacji materialnej, sporządzone na druku ZUS Rp-15
a także dokumenty potwierdzające stan faktyczny wskazany
w oświadczeniu. Wniosek może
być złożony w najbliższej terenowej jednostce organizacyjnej
ZUS, w Centrali ZUS lub korespondencyjnie.
Należy pamiętać również, iż
przyznanie renty w szczególnym trybie ma charakter uznaniowy. Jej otrzymanie jest
bowiem uzależnione od oceny
indywidualnej sytuacji wnioskodawcy.

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.

PODATKI I KSIĘGOWOŚĆ DLA FIRM
Biura księgowe z 20-letnim doświadczeniem
BARBARA i KRZYSZTOF SZLACHTA

ZAPRASZAMY DO NASZYCH
BIUR W KRAKOWIE:
ul.Gdyńska 2a/1 na Azorach
obok kościoła
ul. Rusznikarska Deptak 12,
k. Tesco vis a vis urzędu skarbowego
Dokumenty Państwa możemy także odbierać
w siedzibie Państwa firmy lub w naszym
domu w Wielkiej Wsi, ul. Szkolna 9

tel. 533 315 550
12 635 98 01
12 415 89 22
www.ksiegowy.krakow.pl

Poszukujemy dla swoich klientów
DZIAŁKI I DOMY do sprzedania i wynajęcia

NAJWIĘKSZE KRAKOWSKIE BIURO NIERUCHOMOŚCI

516-025-595

JESTEŚMY
SKUTECZNI

Zadzwoń:
Napisz: wmossakowski@polnoc.pl

Działka budowlana komercyjna
położona w centrum
podkrakowskiej Skawiny.
Teren pod supermarket,
stację benzynową itp.
cena: 2 400 000 zł

Kamienica dwupiętrowa,
podpiwniczona 600 m2,
w Olkuszu, pod każdą działalność,
cena 1.750.000 zł.

Do sprzedania działka 1,6 ha
w Krzeszowicach pod zabudowę
jednorodzinna, w tym:
6 bliźniaków 2160 m2
+ 2 domki 300 m2
+ 22 garaże,
cena 2.400.000 zł

Dom w stanie surowym zamkniętym
162 m2 z garażem
w Baczynie k/Sanki
na ładnej działce 13 a.
cena 320 tys. zł.

Do sprzedania 5 hal
o przeznaczeniu produkcyjnomagazynowo-usługowym
na działce przemysłowej:
1,18 Ha w Krzeszowicach.
cena 2,7 mln zł.

Piękna działka widokowa
w Zabierzowie,
20 a, pod lasem,
cena 515 tys zł.

Dom 50 m od jeziora
Kryspinów-Budzyń,
w stanie surowym zamkniętym,
ciekawy architektonicznie
195 m2
cena 575 tys. zł.

Dom 350 m2 w Czernihowie
pod agroturystykę,
działalność terapeutyczna,
dom spokojnej starości,
na działce 30 a (może być 80 a),
cena 585 tys. zł

www.polnoc.pl
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POLSKA BRZOZA I POLSKIE LOSY
Na warszawskich Powązkach, jak i na wielu polskich cmentarzach, znajdują się mogiły z prostymi
brzozowymi krzyżami. Brzoza, chociaż zadomowiła się w Polsce i występuje u nas w około pięciu odmianach, pochodzi z Europy i Azji. Jest drzewem wrośniętym w polski krajobraz i dlatego
można mówić o „polskiej brzozie”.
Rośnie także w innych krajach
Europy, Azji i Ameryki Północnej.
Cenny jest sok z brzozy brodawkowej, który działa leczniczo. Liście
brzozy brodawkowatej są jednym
ze starszych leków ludowych. Kiedyś świeżych liści brzozy używano
do okładów przeciw reumatyzmowi, a naparu z liści i pączków, jako
środek przy czerwonce i biegunce.
Na świecie rozróżnia się ponad 60
odmian brzozy. Na terenie Polski znaną brzozą była tzw. „brzoza gryżyńska”, olbrzymie drzewo rosnące do
1875 roku we wsi Gryżyna w pobliżu
Kościana, będące tematem podań
ludowych. Największy i najstarszy
odnotowany egzemplarz brzozy
rośnie w Gdańsku-Oliwie, ma 171
lat, 26 m wysokości i obwód 321 cm.
Według wierzeń Słowian zasadzona
przy grobie brzoza miała chronić
przed duchami. Według chrześcijan
podobny cel miał spełniać krzyż
brzozowy. Gałązek brzozowych
używa się na wianki i do zdobienia
domów w czasie Zielonych Świątek.
Także na palmy w czasie Niedzieli Palmowej by budzić nimi śpiochów, oraz w śmigus do smagania
dziewcząt. Według współczesnych
radiestetów brzoza ma pozytywną
energię i dotykanie jej i przebywanie
w bliskim jej sąsiedztwie jest korzystne. U starożytnych Rzymian brzoza
symbolizowała m.in. władzę. Stąd
właśnie pęk brzozowych rózg związanych rzemieniem – "fasces" – był
oznaką władzy liktorskiej. Gałązek
brzozowych używano też podczas

uroczystości wprowadzania na urząd
nowych konsulów. Brzoza symbolizuje miłość, małżeństwo, wesele,
rodzinę i czystość. Rzymianie z gałązek brzozy sporządzali pochodnie
weselne, których ogień miał przynosić szczęście nowożeńcom. Brzoza
stanowiła również amulet chroniący
przed czarami. Dlatego też kołyski
wykonywano najchętniej z drewna
brzozowego, aby strzegło noworodka
przed rzuconym urokiem.
W Polsce od kwietnia 2010 roku
znana jest jakże tragiczna „brzoza
smoleńska”. Istotnie, coś w naszej
świadomości, w psychice, w pojmowaniu zjawisk społecznych i kulturalnych zostało przełamane. Ale
nastąpiło to znacznie wcześniej niż
owego 10 kwietnia wspomnianego
roku. Odrzuconą podmiotowość
osoby ludzkiej, zastąpiono w wielu
przypadkach ekonomicznym, subiektywnym podejściem do człowieka.
W takiej postawie liczy się tylko
własny interes. A Ojciec Święty Jan
Paweł II wołał w Skoczowie o „ludzi
sumienia”. Słuchaliśmy tych i wielu
innych słów naszego Rodaka, ale czy
mają one dla nas, ludzi XXI wieku
jakieś znaczenie? Czy pamiętamy
jeszcze o podstawie życia chrześcijańskiego, o Dekalogu?
Także w naszej „małej Ojczyźnie”
można zaobserwować elementy
„przełamania myślowego” i „rozdarcia pojęciowego”, co może
ilustrować wykonana 23 kwietnia
2013 roku w Nowej Górze foto-

UWAGA!!!!
JUŻ OTWARTE!!!

Sklep „JAŚ I MAŁGOSIA” (komis i sklep dziecięcy)
oraz „SKLEP Z DUSZĄ” (sprzedaż - skup staroci wszelkiego
typu), zostały przeniesione na ul. Przemysłową 14,
naprzeciwko marketu budowlanego „Mrówka”
(przy budynku sklepu stoją traktory).

SKLEP OTWARTY
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU OD 9.00 DO 16.00,
SOBOTA OD 9.00 DO 12.00

Telefony kontaktowe: 536 483 967, 662 660 373

grafia. Oto niedawno Naczelny
Sąd Administracyjny, po wielu
latach starań rodziny Potockich,
potwierdził zasadność roszczeń
spadkobierców Adama Potockiego
do obiektów przejętych niezgodnie
z komunistycznym dekretem z 1944
roku. I co w związku z tym mogliśmy zaobserwować? Władze gminy
Krzeszowice słowami Burmistrza
stwierdziły, że „spodziewaliśmy się
takiego wyroku, a wręcz go oczekiwaliśmy”. Natomiast pełen obaw
„Kolczasty”, komentator „Magazynu Krzeszowickiego”, najdelikatniej
mówiąc nie wierzy w patriotyczne
i własnościowe argumenty Potockich,
sugerując im odstąpienie części tychże dóbr poprzez formę „sprzedaży
narodowi” za przysłowiową złotówkę. Niechcąco zapewne posługuje
się przy tym przekazem myślowym
z podobno minionego, niechlubnego
okresu polskiej historii, zarzucając
jednocześnie w swojej wypowiedzi
członkom, jak sam pisze zacnego
rodu, niepamięć historyczną („…

zapominają, że żyjemy w XXI wieku” – „Magazyn Krzeszowicki, Nr
11/2013 str. 19). Doprawdy, ciężko
zrozumieć taką logikę. Wspomniany
sposób przekazywania majętności
istnieje i również w tym przypadku
nie jest wykluczony. Jest to jednak
możliwość, a nie obowiązek, co zdaje
się sugerować Autor tejże propozycji.
Na zakończenie, aby się trochę wyciszyć, powróćmy chociaż na chwilę
do rodzimych pejzaży, ponieważ na
polskich polach stojące tam drzewa,
towarzysząc naszym niełatwym dziejowym losom, niejako mówią nam,
że warto i trzeba rozmawiać o historii, wymieniać argumenty, dzielić
się odczuciami i wspomnieniami.
Z pewnością postawa taka coś kiedyś
da; pomoże w lepszym zrozumieniu
otaczającej nas rzeczywistości, a szumiąca polska brzoza, uspokajając
nasze rozbiegane myśli, skieruje
naszą uwagę ku szlachetnym celom.!
vv Zbigniew Stanisław Cyran

SPRZEDAM HALĘ!
500 m2
tel: 796-351-499
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II NOC ŚWIĘTOJAŃSKA W TENCZYNKU

Noc Świętojańska w Tenczynku, która 22 czerwca 2013 odbyła się po raz drugi, to wydarzenie odbiegające charakterem od przeciętnego wiejskiego
festynu. Dzień przesilenia letniego i najkrótsza noc roku, to święto płodności, miłości, czas magicznych obrzędów z wykorzystaniem wody i ognia.
Organizatorom, którzy do współpracy przy organizacji Nocy... zaprosili wiele lokalnych organizacji i wolontariuszy, zależało na stworzeniu oryginalnej imprezy, wykorzystującej słowiańskie elementy tradycji, a jednocześnie walory turystyczne Gminy Krzeszowice oraz przyrodnicze Tenczynka.
Dlatego w kolejnych punktach programu znalazły się atrakcje rozgrywające się na terenie całej wsi.
Zabawę rozpoczęto od gry terenowej "W poszukiwaniu kwiatu
paproci", przygotowanej przez Violettę Kijowską i Marcina Ropkę
z Grupy MV. Aż 7 drużyn z sukcesem zakończyło poszukiwania
Kwiatu Paproci i zgodnie z legendarnym obrządkiem zasadziło
ziarno kwiatu, które zakwitło tej nocy nad Stawem Wrońskim. Przed
18.00 burza ucichła i można było rozpocząć występy i konkursy
na scenie za remizą OSP w Tenczynku. Wito wianki, by potem
stanąć do konkursu o ten najpiękniejszy. Oprócz głównych nagród,
wszystkim biorącym udział w konkursie, szczególnie dzieciom,
wręczono oryginalne upominki. Pierwsze miejsce w konkursie
zdobyła pani Wiesława, członkini KGW z Frywałdu.
Występy artystyczne rozpoczęło Koło Gospodyń Wiejskich z Tenczynka, prezentując specjalnie przygotowany na ten wieczór
program sobótkowy. O 19.00 rozpoczął się Konkurs Pieśni Świętojańskich, który wygrał żywiołowy tercet w składzie Joanna Brzezińska, Maja Lewicka i Tomasz Drozdowski. Laureaci I miejsca, na
zaproszenie posła Bogusława Sonika, odwiedzą w jesieni Brukselę
i zwiedzą Parlament Europejski. Na zaproszenie organizatorów,
do Tenczynka przyjechał zespół Kozierowianie z gminy Michałowice, który wykonał oryginalne pieśni krakowskie. Na scenie,
w folkowym repertuarze, zaprezentowała się także krzeszowicka
Kapela Dudek Lewicki. Główną gwiazdą Nocy... była rewelacyjna
i doskonała Kapela Hałasów z Poznania, która od ponad dwudziestu
lat przemierza Polskę i Europę, promując folklor polski i karpacki,
ucząc śpiewu i tańca.
Jacek Hałas, multiinstrumentalista, wokalista i tancerz porwał do
tańca zgromadzonych przed sceną widzów. Ogromne wrażenie
na widzach wywarły także młode kobiety z krakowskiej grupy
wokalnej Strojone, które zafascynowane archaicznymi pieśniami
słowiańskimi, polskimi, ukraińskimi od lat doskonalą swój warsztat wokalny. Wielogłosowy śpiew przeniósł widzów w odległe
słowiańskie czasy.
O 22.00 uczestnicy imprezy wyruszyli w drogę nad Staw Wroński, gdzie zaplanowano finał Nocy... Korowód, eskortowany przez
OSP Tenczynek i policję, a zabezpieczany przez Straż Miejską
z Krzeszowic, tworzyło kilkaset osób, którzy nieśli pochodnie,
świece i lampiony. Na czele grupy szli muzycy z Kapeli Hałasów.

Maszerowano także w rytm bębnów, na których grali członkowie
olkuskiej grupy UataHa! Po pół godzinie korowód dotarł nad
staw, gdzie już płonęły pochodnie i czekała spora grupa widzów.
Nad bezpieczeństwem uczestników czuwały dwie straże pożarne,
ratownicy WOPR i profesjonalna ochrona. Rozbrzmiały dźwięki
bębnów i na mostku, przerzuconym przez staw, zaczęli pojawiać
się mężczyźni z grupy ogniowej O-PAL z Olkusza. Ogniowe czary
rozpalały wyobraźnię, a pokaz zakończył snop iskier, które spadały
na taflę jeziora, wywołując aplauz widzów. Na koniec pokazu, na
mostku pojawili się trębacze Wacław Mulak (mieszkaniec Tenczynka) oraz Benedykt Matusik, muzycy Capelli Cracoviensis, którzy
zakończyli Noc Świętojańską utworem "Cisza" Fausto Papetti.
Wtedy rozpoczęły się Nocne Zawody Spławikowe, organizowane
przez Polski Związek Wędkarski Koło Krzeszowice.
Na imprezie stawili się licznie mieszkańcy Tenczynka i Gminy
Krzeszowice, turyści, miłośnicy folkloru oraz rodziny z dziećmi,
którym należą się szczególne podziękowania za promocję aktywnego, wspólnego spędzania czasu. Właśnie obecność rodzin z dziećmi, obecność mieszkańców naszej wsi i sąsiednich miejscowości,
młodych i starszych, w wiankach, ze światełkami, lampkami,
maszerujących w korowodzie, przekonuje organizatorów, że warto
tę inicjatywę kontynuować przez następne lata.
Organizacja II Nocy Świętojańskiej w Tenczynku, której partnerem
było Województwo Małopolskie, a realizowanej przy wsparciu
finansowym Gminy Krzeszowice oraz Powiatu Krakowskiego,
to wysiłek członków i przyjaciół fundacji Kobieta w Regionie,
inicjatora wydarzenia, harcerzy Hufca ZHP Krzeszowice, OSP
Tenczynek i OPS Rudno, Polskiego Związku Wędkarskiego Koło
Krzeszowice, Grupy MV, oraz krakowskiej Fundacji NADwyraz.
Za pośrednictwem Gwarka Małopolskiego - patrona medialnego Nocy Świętojańskiej... - organizatorzy składają serdeczne
podziękowania wszystkim partnerom, współorganizatorom oraz
uczestnikom wydarzenia i już dziś zapraszają na kolejną Noc.. 21
czerwca 2014 roku!

vv Organizatorzy
Fot. Marian Lewicki

OŚRODEK SPORTOWO-REKREACYJNY W ZABIERZOWIE
ul. Kolejowa 15a tel. 122 851 200, 122 851 154
www.osrzabierzow.pl

TANIE PŁYWANIE

PŁYWALNIA W ZABIERZOWIE ZAPRASZA - OFERTA WAKACYJNA
Wejścia indywidualne, wynajem torów
Pływalnia w czasie WAKACJI 2013 czynna codziennie do 1 września 2013 w godz.10.00-22.00

Bilet ulgowy: 5 zł/h
Bilet normalny: 10 zł/70 min (w godz. 10.00-18.00)
7 zł/70 min (w godz. 18.00-22.00)
KARNET DLA AKTYWNYCH (płacisz 130 zł pływasz za 180 zł)
TANIE BILETY RODZINNE
AQUA AEROBIC – wtorek, piątek
SAUNA
WANNA SPA
HALA SPORTOWA – rozgrywki w kosza, siatkówkę, piłkę nożną oraz TENIS

WAKACYJNE NAUKI PŁYWANIA
dzieci – młodzież – dorośli – super ceny!!!
Zapisy w kasie OSR tel. 664 437 808
SIERPIEŃ 2013
3 razy w tygodniu 221 zł
2 razy w tygodniu 152 zł
SPRAWDŹ NA STRONIE INTERNETOWEJ www.osrzabierzow.pl
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Oferujemy do sprzedaży
oryginalnie wykończony

dom w Tenczynku.
Bardzo dobra lokalizacja.
170 m kw, zagospodarowana działka 6a.

Tel. 796 – 351 – 499
I KOMINKOWE, BRYKIET, WĘGIEL

DOSTAWA DO KLIENTA. CZYNNE 24 H.
tel. 12 421 25 30;
tel. kom. 600 356 458,
666 071 232
bryl@poczta.onet.eu
www.bryl.com.pl

Biblioteka w Tenczynku, Filia Miejsko-Gminnej
Biblioteki Publicznej w Krzeszowicach, od 13 lutego 2013 r. uruchomiła w swojej placówce lekcje
nauki języka angielskiego, trafiając tym samym w
oczekiwania dorosłych użytkowników.
Zajęcia odbywają się bezpłatnie dzięki bezinteresownej, a zatem wyjątkowej postawie lektorki języka
angielskiego. Jest nią Barbara Ciaputa, mieszkanka
Tenczynka, która z wielkim zaangażowaniem, fachowo
i w miłej atmosferze uczy nowego języka. Z uwagi na
duże zainteresowanie lekcjami, chętni zostali podzieleni na dwie grupy. Zajęcia odbywają się we wtorki
i środy, trwają od 1-1,5 godziny. Materiały dydaktyczne
pochodzą ze zbiorów prywatnych lektorki oraz ze
zbiorów naszej biblioteki. Dużą pomocą, w przyswajaniu języka, służy również Internet, z którego można
korzystać bezpłatnie dzięki programowi "Akademia
Orange dla bibliotek". Dzięki wspólnej pracy Pani Basi,
bibliotekarek i czytelników (uczestników zajęć), biblioteka jest miejscem miłych i pożytecznych spotkań.
Redakcja Na podstawie materiałów Biblioteki w Tenczynku.

Mistrzostwa Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w łucznictwie

DREWNO OPAŁOWE
Skład opału:
Sucha Beskidzka Zembrzyce Dąbie,
ul. Wadowicka 1

Lekcje angielskiego w tenczyńskiej bibliotece

Oferujemy również:
• meble ogrodowe
• wyroby tartaczne

(deski, łaty, więźby, kantówki, foszty)

• elementy paletowe,
palety
• sztachety

W dniach 1-2 lipca 2013 r., w podkrakowskim Zabierzowie odbyły się Mistrzostwa Polski
Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w łucznictwie klasycznym. W zawodach, odbywających się pod patronatem honorowym Sejmiku Województwa Małopolskiego, Starostwa
Powiatowego w Krakowie, Gminy Zabierzów i Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, wzięło
udział 86 zawodników z 16 klubów, członków LZS. Organizatorem zawodów było Małopolskie Zrzeszenie LZS oraz Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Grot Zabierzów. Mistrzostwa
rozgrywane były w kategoriach: junior młodszy (kadet), junior i młodzieżowiec.
Rywalizację sportową zdominowali
reprezentanci kadry narodowej, zaś
wyniki uzyskiwane przez zawodników w niektórych konkurencjach
ocierały się o rekordy Polski.
Wśród juniorek młodszych zdecydowanie zwyciężyła Sylwia Zyzańska
z Łucznika Żywiec, wyprzedzając
Karolinę Farasiewicz (Obuwnik Prudnik) i Karolinę Sorys (Stella Kielce).
W kategorii wiekowej kadetów pierwsze miejsce zajął Kacper Bizoń przed
Dominikiem Patryasem (obaj z Łucznika Żywiec) i Kajetanem Kotlarzem
z Talentu Wrocław.
W kategorii juniorek najlepszą była

Marlena Wejnerowska (Łucznik
Żywiec) wyprzedzając Annę Huk i
Adriannę Trzebińską, obie z Talentu
Wrocław. Wśród juniorów zwyciężył
Michał Grec (Talent Wrocław), przed
Mateuszem Fatygą (Karima Prząsław)
i Kacprem Helbinem (Obuwnik Prudnik).
W najmniej licznej kategorii młodzieżowej wśród mężczyzn najlepszym
był Piotr Nowak z Karimy Prząsław,
a wśród kobiet – Agata Kazyk (Czarna
Strzała Bytom).
W klasyfikacji klubowej pierwsze miejsce zajął Łucznik Żywiec, wyprzedzając Talent Wrocław i Stellę Kielce.

W klasyfikacji województw zwyciężyło województwo śląskie, przed
dolnośląskim i świętokrzyskim. Na
miejscu czwartym sklasyfikowane
zostało województwo małopolskie.
vv fot. Krzysztof Molenda

WIELKA WIEŚ

X DNI GMINY WIELKA WIEŚ

Dziesiąte - jubileuszowe Dni Gminy Wielka Wieś rozpoczęły się uroczystą inauguracją w czwartek 20 czerwca. Podobnie jak w poprzednich latach, na
hali sportowej w Białym Kościele zebrali się przedstawiciele samorządu terytorialnego, ważnych instytucji, organizacji społecznych i przedsiębiorców.

Wójt Tadeusz Wójtowicz zaprezentował najważniejsze przedsięwzięcia,
osiągnięcia i wydarzenia, które miały miejsce w ciągu ostatniego roku,
wspominając także o ważnej roli mieszkańców i ich przedstawicieli,
zaangażowanych w życie Gminy.
Właśnie takim mieszkańcom, zasłużonym dla gminy i swoich miejscowości, po raz kolejny wręczono honorowe nagrody "Wielka Wieś - Mała
Ojczyzna". W kategorii tej nominowani byli: p. Teresa Bąbka z Modlniczki,
p. Maria Galos z Modlnicy, p. Aleksander Gąska z Będkowic, państwo
Jacek i Bożena Habudowie z Tomaszowic, p. Jerzy Jeleń z Bębła, p.
Krystyna Szumna z Białego Kościoła oraz p. Czesław Witek z Wielkiej
Wsi. Spośród nominowanych kapituła nagrody wybrała w tym roku p.
Aleksandra Gąskę.
Kolejną kategorią w której tym razem nagrodzeni zostali państwo Joanna i Zbigniew Dziadurowie z Będkowic była nagroda "Wielkie Serce".
Nominowanymi byli także państwo Katarzyna i Bogdan Żołnierkowie
z Białego Kościoła oraz p. Jerzy Nowak z Giebułtowa.
Wśród przedsiębiorców wyróżnionych nagrodą "Wielki i Przedsiębiorczy"
znalazły się firmy AMSTAL Macieja Jóźkiewicza, Hurtownia części
motoryzacyjnych MAREKS Marka Janeckiego oraz Goodman -Kraków
Airport Logistics Centre.
Tegoroczny tytuł "Przyjaciela Gminy" otrzymały dwie panie - Agnieszka
Wachowska - Zastępca Dyrektora krakowskiego Oddziału Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Małgorzata Mrugała - Prezes
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Krakowie.
W tym roku, po raz pierwszy Kapituła postanowiła przyznać szczególną
nagrodę - "Mecenas Rozwoju Lokalnego" - i uhonorować nią państwa
Krystynę i Józefa Kruków z Modlniczki. Państwo Krukowie od zawsze
zaangażowani są w sprawy społeczne i kulturalne. Wspierają wszelkie
działania, które w jakikolwiek sposób przyczyniają się do czynienia dobra,
krzewienia kultury – rozwoju lokalnego. Wspierają stowarzyszenia, placówki oświatowe, kluby sportowe, KGW, OSP, parafie, Domy Kultury…
Ich pomoc jest nieoceniona. Jubileuszowa edycja Dni Gminy to doskonała
okazja, by przyznać taką właśnie nagrodę.
Wręczaniu nagród towarzyszyła muzyka w wykonaniu zespołu GOKiS,
złożonego z instruktorów prowadzących zajęcia muzyczne w Ośrodku.
Szczególnego charakteru temu wieczorowi nadał występ mieszkańca
naszej gminy - solisty Opery Krakowskiej, barytona Michała Kutnika,
któremu akompaniowała jego żona Kristina Kutnik.

Na zakończenie zebrani mogli zobaczyć program kabaretowy przygotowany przez p. Dyrektor GOKiS Elżbietę Seweryn i jej zgrany zespół.
Kolejnym dniem obchodów Dni Gminy była sobota. Tego dnia do południa
odbyły się w Modlnicy Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze jednostek
OSP i MDP z terenu Gminy. W zaciętej rywalizacji zwycięzcami zostali
druhowie z OSP w Wielkiej Wsi.
Późnym popołudniem centrum obchodów zostało przeniesione na boisko
sportowe w Bęble, gdzie młodzież z Prądnika Korzkiewskiego, przygotowana przez p. Marka Harbaczewskiego i p. Grażynę Knapik-Dąbrowską
przedstawiła program nocy świętojańskiej. Gościnnie wystąpili z nimi
muzycy z Ośrodka Kultury w Mogilanach. Do poznania obrzędów nocy
świętojańskiej namawiała także sołtys Bębła, p. Krystyna Janecka wraz
z KGW Bębło.
Niespodzianką dla wszystkich był olbrzymi tort z okazji jubileuszu
dziesięciolecia Dni Gminy Wielka Wieś podarowany przez cukiernię
państwa Stochalskich. Tort wykonali pracownicy cukierni: p. Iwona Kopeć
oraz Grzegorz Mirek. Tort wjechał przed scenę na wozie drabiniastym,
w asyście strażaków
z Bębła i pań z KGW z pochodniami. Słodkości, których krojenie rozpoczął własnoręcznie wójt Wójtowicz wystarczyło dla wszystkich chętnych.
Po bardzo energetycznym koncercie grupy Jambo Africa, która wciągnęła
zebranych do wspólnej zabawy przy muzyce z Czarnego Lądu, uwagę
widzów przykuło tajemnicze świętojańskie widowisko pirotechniczne Teatr Ognia. Do późnych godzin trwała później zabawa taneczna przy
dźwiękach zespołu Nova Band.
Niedzielne obchody rozpoczęły się o 15.00 pierwszą z konkurencji konkursu na eko-rodzinę. Dla sześciu rodzin - przedstawicieli szkół prowadzący
p. Marcin Kruk przygotował szereg zadań, w których wykazać się mogli
wszyscy - zarówno rodzice jak i dzieci.
W wyniku naprawdę zaciętej rywalizacji pierwsze miejsce przypadło
ex-equo rodzinom Rusków z Będkowic i Wolińskich z Wielkiej Wsi,
drugie rodzinom Gałczyków z Białego Kościoła i Mora z Modlniczki,
a trzecie wspólnie zajęli państwo Biedakowie z Czajowic i Plebańczykowie
z Bębła wraz z dziećmi.
Ponieważ tegoroczne święto gminy upłynęło pod hasłem "włącz ekologię w codzienność" - wiele atrakcji związanych było właśnie z ochroną
przyrody. Bęblanie przygotowali eko-kabaret, dzieci z V klasy Szkoły
Podstawowej w Białym Kościele przedstawienie ekologiczne, był też pokaz
eko-mody, wystawa prac dzieci i młodzieży dotyczących wykorzystania

odpadów i stoisko Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z Giebułtowa.
Mimo przerwy wywołanej deszczem - to już chyba tradycja naszych
Dni Gminy - wielu widzów zgromadził pokaz tresury psów oraz występ
tajemniczego fakira.
Po godz. 21.00 na scenie X Dni Gminy Wielka Wieś pojawiła się długo
oczekiwana gwiazda tego wieczoru - Jacek Stachursky. Artysta zgromadził
na bębelskim boisku rekordową ilość widzów, a jego występ zakończył
pokaz fajerwerków i zabawa taneczna.
Więcej na: www.wielka-wieś.pl.
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DZIEŃ DZIECKA 2013 w ramach PIKNIKU RODZINNEGO

Uśmiech na twarzach dzieci, rodziców, dziadków - mieszkańców naszej niewielkiej ale uroczej wioski, a także przybyłych gości był ogromną
nagrodą dla wszystkich osób, które z tak dużym zaangażowaniem podjęły się przygotowania drugiego DNIA DZIECKA w ramach PIKNIKU
RODZINNEGO w dniu 15.06.2013r.. Przygotowanie pierwszej od wielu, wielu lat imprezy dla wszystkich mieszkańców, jak się okazało nie
tylko naszej miejscowości, może być powodem do zadowolenia nie tylko dla Pani Sołtys z Radą Sołecką, strażaków z OSP w Dębniku ale
i dla osób, które wsparły finansowo jak i pomogły na „miejscu akcji”. W pomoc zaangażowało się naprawdę wiele osób i kilka instytucji.
W sobotnie popołudnie, o godzinie 15.00
rozpoczął się Dzień Dziecka, długo
wyczekiwany przez dzieci „dębnickie”
jak i przybyłe z zewnątrz. Zabawa dla
nich opiewała w liczne konkursy i specjalnie dla nich przygotowane atrakcje.
Na czołówkę wysunęły się kucyki przybyłe z szkółki jeździeckiej z Paczółtowic.
Dzieci nie tylko mogły podziwiać przygotowany pokaz ich umiejętności ale
i mogły same poczuć się prawdziwymi
jeźdźcami. Kolejna atrakcja polegała na
łowieniu statków z nagrodami. Konkurs został przygotowany przez Panią
Ninę Kurdziel. Następnie dzieci po kolei
zaliczały liczne konkurencje, niektóre
łatwiejsze, drugie trudniejsze, ale wszystkie były dla dzieci w każdym przedziale
wiekowym. Jurorzy byli bardzo elastyczni co do wystawiania zaliczeń; na
kuponach które dzieci dostały przed
rozpoczęciem zawodów przy każdym
zadaniu pojawiała się uśmiechnięta buźka. Po konkurencjach dla wszystkich
maluszków i starszaków nadszedł czas na
zawody na czas. Wymagało to sprężenia
się i osiągnięcia jak najlepszego czasu.
Były to mini sztafety po 2 osoby. Dzieciom ogromną przyjemność sprawiło
rywalizowanie o jak najlepszy wynik.
Po zawodach musieliśmy mieć chwilę
na podliczenie punktów,
a dzieci w tym czasie miały okazję
pojeździć na ścigaczach i chopperach;
panowie motocykliści bardzo chętnie
prezentowali swoje maszyny i ich możliwości. Cieszyli się niesamowitym wzięciem, nie tylko wśród dzieci , nie tylko….
Oprócz tego wszyscy mogli się przeszkolić pod kątem ratownictwa medycznego. Dzięki grzeczności straży pożarnej
z Woli Filipowskiej wszystkie dzieci
mogły dokładnie zobaczyć jak wygląda
pomoc podczas wypadku i jak zadbać

o rannego, również dorośli chętnie
odświeżyli wiadomości z tej dzieciny
życia.
Kolejną atrakcją jaką przygotowano dla
dzieci był przejazd na sygnale wozem
strażackim przez całą wieś i jeszcze
dalej. To z kolei zasługa straży pożarnej z Paczółtowic oraz Dębnika. Można
było zrobić sobie zdjęcie z akcesoriami
strażackimi: w kasku i toporkiem. Myślę
że kilku chłopców dość szczegółowo
wypytywało strażaków o różne informacje związane z ich pracą. Rośnie kolejne
pokolenie ochotniczej straży pożarnej.
Największą furorą był traktor i wóz
wyposażony w ławeczki, które mieściły
sporo dzieci, dorosłych.
Oj kolejka była niekończąca się. Dzieci
już wysiadające zajmowały kolejny raz
kolejkę. Ależ to była przejażdżka, po
dębnickich lasach i polach. Niezapomniane, fantastyczne klimaty! Tak tylko
cudownie jest tutaj, u nas w Dębniku!
Kto jeszcze nas nie odwiedził powinien
jak najszybciej zaplanować spacer po
naszych lasach i łąkach. Tutaj jest taki
spokój, słychać szum drzew, delikatny
powiew wiaterku, szeleszczące liście
oraz ptaszki. Ich śpiew ozdabia brzmieniem każdego dnia spokojny
i cichy Dębnik. Wieczorem można zaś
wsłuchać się w kosy, derkacze i żabki,
które rechoczą witając każdego spacerowicza…. ale wracajmy do tego co
wydążyło się u nas po oficjalnym zakończeniu Dnia Dziecka. Po 18 rozpoczął się
festyn. Drodzy Państwo! Po 34 latach
w Dębniku na nowo zabrzmiała muzyka,
na nowo zagrała orkiestra. Dzięki wspaniałej muzyce w wykonaniu p. Romana
oraz jego jakże mocnemu i dźwięcznemu
głosowi, w duecie z Panem, który grał
wspaniale na saksofonie, cała zabawa

WYNAJMĘ MIESZKANIE
SUPERKOMFORT, TANIO
W RUDNIE K/KRZESZOWIC
TEL. 516 671 325
cudownie się rozkręciła. Na parkiecie
osób przybywało, wszyscy wspaniale
się bawili. Starsi Dębniczanie doskonale pamiętają tamte czasy, w których
w Dębniku odbywały się najlepsze festyny w okolicy. Chcieliśmy przywrócić
ducha tamtych lat, ustawiając orkiestrę
i podest do tańczenia tak jak robiono to
dawniej w tym samym miejscu. Dla dorosłych był przygotowany poczęstunek:
kiełbaski z rożna oraz zestawy rodzinne,
czyli kilka ciast domowej roboty, kilka
ozdobnych ciasteczek, babeczek również
domowej roboty.
Moi Państwo, zabawa trwała do godzin
porannych! Czy się udało należało by
zapytać każdego
mieszkańca z osobna jak i naszych gości.
Z tego co my słyszeliśmy na gorąco było
tak jak dawniej. Zapomnieliśmy o tradycyjnych pieczonkach, ale cóż my tego
nie pamiętaliśmy. Od czego mamy rok
kolejny…
Wszystko zorganizowane zostało z inicjatywy Pani Sołtys, Rady Sołeckiej
jak i OSP Dębnik. Ale moi Państwo,
nie mieliśmy pojęcia, że w Dębniku
mieszka tylu wspaniałych ludzi. Ten
festyn i sukces całego przedsięwzięcia

jest zasługą wszystkich naszych mieszkańców. Jesteśmy maleńką wioską ale
jakże wspaniale zorganizowaną. 95 %
społeczności Dębnika przyczyniła się do
tego sukcesu, a to że wszyscy wspaniale
się bawiliśmy, zawdzięczamy praktycznie każdemu: paniom które piekły ciasta, paniom które pomagały w kuchni,
młodzieży z Dębnika i mężczyznom
którzy pomagali w ustawianiu a po
imprezie w chowaniu stołów, krzeseł
i ław, oraz sponsorom zarówno z Dębnika jak i z poza naszej wioski. Bardzo
serdecznie chcemy podziękować tym
wszystkim, na których mogliśmy liczyć.
Nie sposób wymienić każdego z osobna
ale myślę, że każda osoba wie o kogo
chodzi. Jeszcze raz bardzo dziękujemy
i mamy nadzieję, że na taką nieocenioną
pomoc będziemy mogli również liczyć
w kolejnych latach. Nie ukrywajmy tego,
że przy tak małej ilości mieszkańców jest
wyzwaniem zorganizować taką zabawę
ale jak widać można; nie w ilości leży
siła ale w wielkości serc. Pozdrawiają
wszyscy Dębniczanie i zapraszają do
siebie na kolejną zabawę, może za rok,
może wcześniej.
vv Barbara Majcherczyk , Bożena Stachowska

Pani Sołtys, Rada Sołecka i OSP z Dębnika kieruje szczególne podziękowania za włączenie się w organizację Dnia Dziecka w Dębniku do: ks. Ryszarda Pałki, p. Czesława Bartla Burmistrza
GM Krzeszowice, p. Niny Kurdziel – Pełnomocnika Burmistrza ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz przedstawicieli Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach, OSP z Paczółtowic, Woli
Filipowskiej, zespołu muzycznego „Romero – Band”, Ośrodka Jazdy Konnej przy Valley Golf & Country Club Paczółtowice, p. Wojciecha Gałosza z firmy poligraficznej „ABart”, Kopalni
Wapienia Czatkowice, firmy Eden Springs sp z.o.o. Czatkowice, Korneli Błaszczyk, Katarzyny Trantan, p. Grzegorza Cekiery z firmy „Kamieniarstwo Artystyczne i Budowlane „CEKIERA”
z Dębnika, licznie przybyłych motocyklistów, p. Barbary i Janusza Majcherczyk, p. Stanisławy Majcherczyk, p. Stanisława Stachowskiego, p. Janusza Byczka, Artura Godynia, Kamila
Szychowskiego, p. Anny, Aleksandry, Michała, p. Jacka Cyganik, p. Barbary Baranek, Leszka Stachowskiego, p. Bożeny i Krystyny Stachowskich, p. Barbary Wójtowicz, p. Józefy Stachowskiej, p. Zofii Kulka, p. Marii Syguły, p. Anny Grzegorczyk oraz anonimowych darczyńców z Dębnika i innych mieszkańców za pomoc w trakcie imprezy.

Piknik Dworski A.D. 2013

CZĘŚCI DO SAMOCHODÓW WSZYSTKICH MAREK. KONKURENCYJNE CENY!!!

Kompra
B I U R O R AC H U N KO W E

Świadczymy
nasze usługi
od 21 lat!

• Przekształcenia formy
prawnej przedsiębiorstw
• 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

Ten wyjazd edukacyjny zostanie długo w pamięci dzieciaków. Po raz pierwszy wyjechały bez rodziców
i świetnie sobie poradziły. Nie miały czasu tęsknić bo program edukacyjny był bardzo bogaty. Zamieszkaliśmy
w pensjonacie "Jedruś" gdzie dzieci były w 5 osobowych pokojach aby im było raźniej.

szkolaki zdały egzamin na piątkę
za co otrzymały medale "Dzielnego
przedszkolaka" , dyplomy oraz wiele
upominków i pamiątek związanych
z Zawoją i całym regionem góralskim.
Był to już drugi wyjazd zorganizo-

KRZESZOWICE, UL. KOŚCIUSZKI 54 (pawilon Biedronki)
PON - PT 800 - 1700, SOB. 800 - 1300
TEL. (12) 282 03 15, 783 285 834

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

PRZEDSZKOLAKI Z TENCZYNKA NA "ZIELONYM PRZEDSZKOLU" W ZAWOI
zatańczyły tańce z naszego regionu,
a następnie mogliśmy obejrzeć piękną
szkołę i zatańczyć po góralsku przy
słodkim poczęstunku. Spotkaliśmy się
także z naszym byłym proboszczem
Księdzem Krzysztofem Strzelczykiem. Kolorowy pociąg zabrał nas
na wycieczkę po Zawoi.
Ostatni - trzeci dzień to zwiedzanie muzeum i zajęcia badawcze
w Babiogórskim Parku Narodowym.
Dzieci obok obserwacji zwierząt,
ptaków i słuchania odgłosów przyrody poznawały zioła i ich zapachy,
prowadziły obserwacje roślin pod
ochroną i uczestniczyły w zabawach
twórczych.
Cały wyjazd to wspaniała lekcja wiedzy i doświadczeń przyrodniczych,
ale także lekcja wychowania. Przed-

FILTRY, OLEJE
TARCZE, KLOCKI, SZCZĘKI
ŚWIECE, KABLE
AKUMULATORY
ELEMENTY ZAWIESZENIE I KAROSERII
ROZRZĄDY, ROLKI, PASKI
KOSMETYKI SAMOCHODOWE
I WIELE INNYCH AKCESORIÓW

Zakres działalności:

Był sobie raz gospodarny Wójt, co gminę Zielonki rozwijał, nie szczędził też środków
na kultywowanie tradycyji historycznych spotkań pod zamkiem w Korzkwi, była sobie
też Pani Fryzjer, która mimo tłoku w jej salonie Artre w Zielonkach, paradne fryzury
na pikniku czyniła, byli rycerze co nad pieniądze cenniejszy honor mają, byli Mieszczanie w Krakowskim Bractwie Grodzkim zebrani, lżejsi od piórka w swych tańcach i sposobie bycia,
był też podróżnik, namiestnik faktorii Consoni i znawca kaw ponad miarę, który swą najlepszą kawę
wszem gościom serwował, był też Austriak, co Polskę uczynił swym domem, a warsztatami z gliną
wszystkich radował. Były na koniec dwie Damy, które uśmiechem i barwą malowały dzieciom lica.
Morał z tego taki: wspaniali ludzie są wokół nas.
W imieniu Stowarzyszenia Korzkiew dziękujemy wszystkim wymienionym powyżej. Bez Waszego
wsparcia nie udałaby się nasz wspaniały Piknik Dworski na Polanie pod Zamkiem w Korzkwi. Zapraszamy na: www.stowarzyszeniekorzkiew.pl

Nauczycielki Dominika Podgórska-Jopek i Iwona Krzanik przygotowały
dla przedszkolaków wiele atrakcji.
Dzieciaki uczestniczyły w cyklu
zajęć "Od ziarenka do bochenka"
wraz z własnoręcznym pieczeniem
bułeczek chlebowych ,poznając
dawne narzędzia w Skansenie na
Markowych Rówienkach w Zawoi.
Wędrując po górach spotkały bacę
w bacówce i mogły zaobserwować
jak powstaje ser i same kosztowały
pyszny owczy ser.
Na specjalne zaproszenie dyrekcji oraz
szefowej Zespołu Ludowego Zbójnik odwiedziliśmy Szkołę w Skawicy
gdzie przyjęto nas wspaniale. Młodsze dzieci zaprezentowały piękne
przedstawienie "Kozucha Kłamczucha"na co tenczyńskie przedszkolaki

AUTO CZĘŚCI KRIS

wany przez przedszkole i na pewno
nie ostatni.
vv Przedszkole
Samorządowe w Tenczynku
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małopolski

WYDARZENIA KULTURALNE, IMPREZY, SPOTKANIA
CHRZANÓW

JERZMANOWICE-PRZEGINIA

Zespół „Impresja” da koncert

26 lipca o godz. 18.00 na deptaku za Domem Kultury odbędzie się koncert Zespołu Wokalnego "Impresja". Tym
razem młodzi wykonawcy zaprezentują publiczności przeboje światowej estrady.
Serdecznie zapraszamy! Wstęp wolny!

Kino "Sztuka" w Chrzanowie zaprasza
Kino letnie: "Prawie jak gladiator" 3D [dubbing PL]
• 12.07 seans o godz. 10.00 •
reżyseria: Iginio Straffi, czas trwania: 95 min., gatunek: animacja/komedia, prod. Włochy, b/o
Cena biletu: 4 zł
"Iluzja"
• 13.07 seans o godz. 20.00 • 14.07 seans o godz. 17.30 • 15-18.07 seans o godz. 20.00 •
"Oszukane"
• 13.07 seans o godz. 16.00. 18.00 • 14.07 seans o godz. 20.00 • 15-18.07 seans o godz. 18.00 •
reżyseria: Marcin Solarz, czas trwania: 90 min., gatunek: dramat, prod. Polska, 15 lat
Cena biletu: Piątek - Niedziela: norm. 15,00 zł, ulg. 13,00 zł., Poniedziałek - Czwartek: 13,00 zł.
"Jeździec znikąd" 2D PREMIERA
• 19-25.07 seanse o godz. 17.00 (dubbing), 20.00 (napisy) • 26.07-31.07 seans o godz. 20.15 (napisy) •
reżyseria: Gore Verbinski, czas trwania: 149 min., gatunek: przygodowy , prod. USA, b/o
Cena biletu: Piątek - Niedziela: norm. 15,00 zł, ulg. 13,00 zł., Poniedziałek - Czwartek: 13,00 zł.

ZABIERZÓW
XIII Samorządowy
Piknik Rodzinny
w Bolechowicach
13-14 Lipca 2013 r.
70 Rocznica
Pacyfikacji Radwanowic
21 lipca 2013 r.
TRZEBINIA
Trzebińskie Centrum Kultury
zaprasza wszystkich chętnych na

"Akcję Lato '2013"

organizowaną przez domy kultury
działające na terenie miasta
i gminy Trzebinia. Szczegóły i harmonogram na:

www.tck.trzebinia.pl
Kino "Sokół" w Trzebini zaprasza
premiera: „Uniwersytet potworny” – seanse 3D i 2D
• 09.07.-godz.17:00 3D i 19:15 2D • 10.07.-godz.17:002D i 19:153D •
• 11.07.-godz.17:00 3D i 19:15 2D • 12.07.-godz.17:00 2D i 19:15 3D • 13.07.-godz.17:00 3D i 19:15
2D •
• 14.07.-godz.16:00 2D i 18:15 3D • 16.07.-godz.17:00 3D i 19:15 2D • 17.07.-godz.17:002D i 19:153D
• 18.07.-godz.17:003D i 19:152D •
czas trwania: 1 godz., 50 min., gatunek: animowany/familijny/komedia, USA (dubbing PL)
Bilety: 14 zł i 12 zł ulgowy (2D); 20 zł i 17 zł ulgowy (3D)

KRZESZOWICE
Requiem dla Pałacu
W krzeszowickiej bibliotece można
podziwiać wystawę fotograficzną

"Requiem dla Pałacu"
- organizatorami są:
MGBP Krzeszowice
i Stowarzyszenie Przyjaciół Słowa
Pisanego w Krzeszowicach.
Autorem zdjęć jest Andrzej Bulicz.

Serdecznie zapraszamy na
Piknik Rodzinny w Rudnie, przy Zamku Tenczyn.
13 lipca - start godz. 16.00, zakończenie godz. 3.00
14 lipca start 15.00, zakończenie godz. 22.00
• moc atrakcji • wystepy kół gospodyń wiejskich •
• zamki dmuchane • konkursy dla dzieci i rodziców •
pyszne potrawy z grilla serwuje Restauracja Zamkowa
do tańca zapraszają dj-e

Informacje, Reklamy

małopolski

GEODETA

MAMA WRACA DO PRACY

mgr inż. Paweł Wydmański

Akcja "Mama wraca do pracy" to wydarzenie przygotowane specjalnie dla mam
planujących powrócić do aktywności zawodowej, szukających pracy, a także tych, które
chcą dowiedzieć się więcej o godzeniu życia zawodowego z rodzinnym.
Podczas spotkania, każda mama będzie miała okazję wysłuchać interesujących
wystąpień specjalistek, które od lat wspierają kobiety chcące powrócić do pracy po
przerwie związanej z opieką nad dzieckiem/dziećmi. Doradczyni zawodowa, psycholożka, prawniczka i specjalistka ds. rekrutacji przekażą Mamom wiele przydatnej wiedzy
na temat rozwiązań ułatwiających powrót do aktywności zawodowej. Opowiedzą o
swoich doświadczeniach, pokażą dobre przykłady, wzmocnią motywację i pozytywne
nastawienie do zmian.
Mamy będą też mogły wziąć udział w warsztatach "Mama na rynku pracy", podczas
których, w małych grupach podyskutują o problemach związanych z powrotem do pracy
i spróbują znaleźć możliwe ich rozwiązania.
Na zakończenia każda mama będzie mogła indywidualnie porozmawiać ze specjalistkami, skonsultować swoje problemy, zadać ważne dla siebie pytania.
Mamy też niespodziankę: podczas akcji odbędzie się loteria - do wygrania spotkanie
z osobistą stylistką (analiza kolorystyczna, indywidualna nauka makijażu, stylizacja)!
A wszystko to w miłej atmosferze, przy kawie i herbacie, w towarzystwie innych Mam.
Każda mama może przyjść na spotkanie ze swoimi pociechami. Dla dzieci powyżej
pierwszego roku życia przygotowaliśmy wiele atrakcji: gry i zabawy prowadzone przez
animatorki zabaw dziecięcych, kącik zabaw, konkurs plastyczny z nagrodami oraz mały
poczęstunek. Dzieci pod opieką animatorek będą bawić się w sali obok mam. Młodsze
dzieci (do pierwszego roku życia) mogą brać udział w spotkaniu razem ze swoimi mamami.
Kiedy i gdzie: godz. 10.00 - 16.00.
12 lipca w Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach, ul. Walkowskiego 1
19 lipca w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie, ul.
Broniewskiego 4
26 lipca w Oświęcimskim Centrum Kultury, ul. Śniadeckiego 24
Wstęp wolny, ilość miejsc ograniczona! Nie czekaj, zapisz się już dziś!
Zgłoszenia: tel: 12 411 05 24, e- mail: mama@plineu.org
Pełny program i regulamin na: www.plineu.org
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tel. (32) 645 47 47, kom. 604 64 21 70,
geodeta@archi-geo.pl

Zapraszamy

www.archi-geo.pl

poniedziałek - piątek

9.00 - 17.00

Zumba
Pilates, Step

Power Dumbell - nowość!
Bokwa Fitness - nowość!
i wiele, wiele więcej...
Zajęcia zarówno dla kobiet jak i dzieci
ul. Szkolna 14, 33-065 Krzeszowice
tel.: 530 018 853

www.ﬁtnessharmonia.pl

www.facebook.com/FitnessHarmonia

BADANIA GEOLOGICZNE, OPINIE GEOTECHNICZNE
do pozwoleń na budowę,
dokumentacje, konsulting, ekspertyzy
Tel: 602 463 949, 12 638 07 85
www.geodrom.pl

SPORT

Cykl turniejów siatkówki plażowej rozpoczęty
W sobotę 29 czerwca 2013 r. odbył się pierwszy tegoroczny turniej organizowanej przez Stowarzyszenie Inicjatyw
Społecznych - Amatorskiej Ligi Siatkówki Plażowej w Woli Filipowskiej – turniej męski. W rozgrywkach wzięło udział 8 par
podzielonych na 2 grupy - lokalną (poranną) i przyjezdną (południową). Potem odbyły się półfinały i finał. Poziom był
bardzo wysoki - nasi lokalni siatkarze musieli jednak uznać wyższość ekip przyjezdnych, a piękne obrony i siatkarskie
"gwoździe" mogłyby być ozdobą zawodów najwyższej rangi, chociażby tego rozgrywanego w Starych Jabłonkach.
W sympatycznej atmosferze zwycięzcami zostali Maciej Sarapata
i Mateusz Łabuz - zapewniając sobie
tym samym udział w finale tegorocznych rozgrywek oraz wygrywając piłkę do siatkówki plażowej VLS
300. Nagrodą pocieszenia dla vice-mistrzów - Adriana Ostrowskiego
i Marcina Pawlika były plecaki.
W sobotę 6 lipca 2013 r. o godzinie
9.00, rozpoczął się z kolei pierwszy
tegoroczny turniej kategorii OPEN
KOBIET. Oprócz Marzeny Zając
i Aleksandry Kłeczek z Krzeszowic,
do zawodów przystąpiły jeszcze
następujące pary: Karolina Możejewska/Ewa Świech (Ełk – obecnie
Kraków/Zabierzów), Agnieszka
Fleszar/Aleksandra Karaś (Kraków), Anita Królik–Kopanka/
Magda Nazim (Kraków), Maria
Kieć/Judyta Olipra (Kraków), oraz
faworytki turnieju - Monika Materska/Katarzyna Durbas (Kraków/

Wieliczka). Wszystkie pary zostały
rozlosowane i podzielone na dwie
drupy. Po 6 spotkaniach grupowych
widać było, że losowanie nie było
łaskawe dla Karoliny Możejewskiej
i Ewy Świech, które mimo dużych
umiejętności technicznych musiały zmierzyć się z ekipami zdecydowanie najlepszymi w turnieju.
W meczu o pierwsze miejsce w grupie A po zaciętym pojedynku 2:1
wygrała para krakowsko - wielicka.
W grupie B mecze nie miały tak
zaciętego przebiegu, a o kolejności
i zwycięstwie Judyty Olipra z Marią
Kieć zadecydowała przede wszystkim bardzo mocna i trudna zagrywka. Przegrane drużyny mimo, że
odpadły z gier turniejowych, zadowolone opuszczały obiekt, gdyż
nieczęsto się zdarza możliwość
pogrania na tak błotnistym terenie, jakim było boisko w Woli
Filipowskiej - po ulewach któ-

re miały miejsce w nocy z 5 na
6 lipca. Jak się okazuje warunki
nie były powodem do narzekań,
a wręcz dały zawodniczkom dużo
radości i uśmiechu. Mecze półfinałowe potwierdziły, że grupa A była
znacznie silniejsza - i o ile Maria
Kieć z Judytą Oliprą swoją kąśliwą
zagrywką potrafiły w drugim secie
zaskoczyć krzeszowickie siatkarki,
dzięki czemu Marzena Zając z Olą
Kłeczek wygrały tylko 2:1, o tyle
rutynowana Monika Materska wraz
z Kasią Durbas wręcz "zdemolowały" sympatyczne
krakowianki wygrywając 21:4
i 21:10. Faworytki swoją siłę
potwierdziły również w finale
imprezy po raz drugi pokonując VLS300 + udział w finale tegorocznasze lokalne reprezentantki - tym nych rozgrywek, natomiast 2 para
razem 21:18 i 21:14. Tak jak w przy- turnieju otrzymała plecaki.
Na podstawie materiałów przesłapadku turnieju męskiego - nagronych przez Stowarzyszenie Inicjatyw
dami dla zwyciężczyń była piłka
Społecznych w Woli Filipowskiej.
do siatkówki plażowej MIKASA

CIAPEK poszukuje domu

Ciapek ma ok. 4-5 lat. Jest bardzo miłym, spokojnym psem, nie wykazującym jakiejkolwiek agresji
w stosunku do ludzi i innych psiaków.
Kiedyś z pewnością miał dom, ale nie był to dom o jakim marzą psiaki.
Sądząc po jego reakcjach Ciapek delikatnie mówiąc nie był traktowany jak członek rodziny.
Dlatego teraz Ciapek marzy o domu, w którym będzie kochany, w którym jego Pan pogłaska go po głowie,
zabierze na spacer, da smakołyk. Wtedy Ciapek będzie najszczęśliwszym psem na świecie.
Jeśli możesz sprawić, aby życie Ciapka stało lepsze - zostań jego przyjacielem, a on będzie ci wdzięczny
do końca życia.
Ciapek jest odpchlony i odrobaczony. Jest także zaszczepiony, wykastrowany i zaczipowany.

Kontakt w sprawie adopcji: 882 180 526

Wydawca: swp.net Sylwia Mossakowska
Adres redakcji:
ul. ks. W. Smoczyńskiego 21, 32-067 Tenczynek
tel. 696 595 118 fax: 12 282 20 18
Redaktor naczelna: Sylwia Mossakowska
Skład i łamanie: Krzysztof Kurdyła
Druk: Polskapresse Sp. z o.o.

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)

Sprzedam działkę budowlaną w Tenczynku.
Działka uzbrojona, ogrodzona. 12 arów.

tel. 788 249 325

Oferujemy do sprzedaży

PIĘKNY, LUKSUSOWY DOM

położony nad samym Zalewem Kryspinów-Budzyń
• Przeszklony salon
• System wentylacyjny
• Najwyższej jakości materiały
użyte do budowy domu
• 209 m kw, działka 23 a
Cena 2.200.000 PLN

Prestiżowy dom dla wymagających

Tel. kontaktowy: 516-025-595
STAROCIE, BIBELOTY,
PORCELANA, KSIĄŻKI

• SKUP • SPRZEDAŻ •

tel. 662 660 373

"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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www.romar-bis.pl
SUPER CENY

Sanka 248

NA TYNKI

(PRZY ZESTAWIE OCIEPLENIA)

CENTRUM DOCIEPLEŃ
MIESZALNIA FARB I TYNKÓW
FARBY • TYNKI • OCIEPLENIA • FILZY
PANELE • DRZWI • ŁAZIENKI i inne
PŁYTY GIPSOWE • WEŁNA MINERALNA
PROFILE • TAPETY – duży wybór
ART. WOD-KAN-GAZ-C.O.

510 zł

12 283 63 47 • 609 240 849

OGRODY “SALIX”
tel. 515-915-090, 503-745-841
ogrody.m.m@interia.pl

NOWOŚĆ

Proﬁl Winergetic Premium
Projektowanie
Zakładanie
Pielęgnacja

 projektowanie ogrodów: japońskich, nowoczesnych, naturalnych
 zakładanie ogrodów
 pielęgnacja
 niwelacja terenu
 trawniki z rolki siewu
 drenaże
 systemy nawadniające
 oczka wodne – kaskady
– mała architektura

 rośliny formowane – koszenie traw
 kostka brukowa
 ogrodzenia z kamienia, siatki,
gotowych elementów i gabiony
 tarasy egzotyczne kamienne
i kompozytowe
 wycinka drzew
 odśnieżanie

Nowy wymiar energooszczędności.
7-komorowy system proﬁli klasy A
o szerokości zabudowy 82 mm,
o zaokrąglonym na zewnątrz
kształcie. Potrójny pakiet szybowy o wysokich parametrach termoizolacyjnych
Ug=0,6.
Termoramka ze stali
szlachetnej w standardzie.
Klamka dESIGN+
dostępna wyłącznie
w Oknoplast.

