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NOWA KOLEKCJA OKULARÓW
PRZECIWSŁONECZNYCH
MASZ WADĘ WZROKU?

Wykonamy okulary przeciwsłoneczne 
z Twoją korekcją

KONTAKT: email: esterap2@op.pl tel. 792 920 250

Dobrze prosperujący salon kosmetyczno-dermatologiczny Esther Beauty
(mieszczący się w Centrum Medycznym Liszki 469)

PODNAJMIE W PEŁNI WYPOSAŻONE
STANOWISKO FRYZJERSKIE

WIELKA WIOSENNA
PROMOCJA

WĘGIEL TAŃSZY

do 70 zł/t
tel. 12 258 39 55,  664 280 615

www.bostar.com.pl

Generalny wykonawca instalacji sanitarnych, solarnych oraz grzewczych.

WIOSENNA PROMOCJA!WIOSENNA PROMOCJA!
KOTŁY WĘGLOWE, GAZOWE, ZESTAWY SOLARNE, GRZEJNIKI, ARMATURA, CERAMIKA ŁAZIENKOWA, MATERIAŁY BUDOWLANEKOTŁY WĘGLOWE, GAZOWE, ZESTAWY SOLARNE, GRZEJNIKI, ARMATURA, CERAMIKA ŁAZIENKOWA, MATERIAŁY BUDOWLANE

• SUPER PROMOCJA NA KOTŁY WĘGLOWE
• TRANSPORT GRATIS • WYPRZEDAŻ EKSPOZYCJI Z 2013 ROKU  
• MATERIAŁ + USŁUGA Z                 (budownictwo mieszkalne)

• SUPER PROMOCJA NA KOTŁY WĘGLOWE
• TRANSPORT GRATIS • WYPRZEDAŻ EKSPOZYCJI Z 2013 ROKU  
• MATERIAŁ + USŁUGA Z                 (budownictwo mieszkalne) 8% VAT

SKLEP TERMO-GAZ
WOLA FILIPOWSKA
ul. Chrzanowska 12

W związku z rozpoczynającym się sezonem 2014 r. 
pragniemy zaoferować Państwu pielęgnację wiosenną, 
w której skład wchodzi między innymi: 
• rantowanie, 
• dokorowywanie, 
• wertykulacja, 
• plewienie, 
• przycinki i formowanie, 
• nawożenie roślin 
    i trawnika itp.

Zapraszamy 
do kontaktu.
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wykonawstwo i projektowanie ogrodów
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Pani Jolanta Tryczyńska-Celarek - Naczelnik Wydziału 
Obsługi Prawnej i Kontroli Urzędu Miejskiego w Krze-
szowicach udzieliła stowarzyszeniu Ratuj Tenczyn 
obszernych informacji w sprawie postępów działań 
Gminy Krzeszowice w kierunku dalszego prowa-
dzenia prac zabezpieczających na Tenczynie. Pani 
Naczelnik zapewnia, że starania gminy o ratowanie 
tego zabytku nie ustaną, jeżeli tylko pozwolą na to 
okoliczności prawne oraz że Tenczyn jest jednym 
z wiodących tematów  rozmów z przedstawicielami 
Rodzin Potockich i Bnińskich.

Czy Skarb PańStwa 
odkuPi tenCzyn?

Foto: Franciszek Rozmus
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Obecnie na całym świecie żyje prawie 10,5 milio-
na uchodźców, a połowa z nich to dzieci. Wiele 
rodzin nie ma niestety innego wyboru niż życie 
w obozach, które przez lata stanowią dla nich 
jedyny dom. Brak oświetlenia po zachodzie słońca 
ma znaczący wpływ na poczucie bezpieczeństwa 
i warunki życia. Proste czynności, takie jak wizyta 
w toalecie, noszenie wody lub powrót do obozu 
mogą być trudne, a w niektórych przypadkach 

wręcz niebezpieczne – szczególnie dla kobiet 
i dziewcząt.

 Świet(l)ny pomysł
„Jaśniejsza przyszłość dla uchodźców” to naj-
nowszy projekt IKEA, który prowadzony jest we 
wszystkich sklepach sieci na całym świecie od 3 
lutego do 29 marca 2014 roku. Od każdej żarówki 
LEDARE (żarówki w technologii LED) sprzeda-
nej w czasie trwania kampanii, IKEA Founda-
tion przekaże 1 euro na rzecz Biura Wysokiego 
Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw 
Uchodźców (UNHCR). Pomoc dotrze do obozów 
w krajach takich jak Etiopia, Czad, Bangladesz 
i Jordania, przyczyniając się do poprawy sytuacji 
życiowej mieszkających tam dzieci i ich rodzin. 
- W 2013 roku ponad 2 miliony ludzi zostało 
uchodźcami – jest to rekordowa liczba w ciągu 
ostatnich dwudziestu lat. Z każdym nowym kry-
zysem humanitarnym wsparcie sektora prywat-
nego dla uchodźców staje się jeszcze ważniejsze 
i pilniejsze. Projekt realizowany z IKEA Founda-
tion, największym partnerem UNHCR z sektora 
prywatnego, stanowi nowy, unikalny rozdział 
w naszych wzajemnych relacjach. Mamy nadzieję, 
że razem będziemy w stanie zmienić życie wielu 
ludzi w potrzebie – powiedział António Guterres, 
Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do 
spraw Uchodźców.

Jaśniejsze światło..

Żarówki LED, czyli diody elektroluminescencyjne 
są energooszczędnym źródłem światła charakte-
ryzującym się bardzo długą żywotnością - świecą 
nawet do 25 lat. – To kolejny krok technologiczny 
po żarówkach energooszczędnych. Zmniejsza-
ją one zużycie energii do 85% w porównaniu 
z żarówkami tradycyjnymi. Ponadto, żarówki 
LEDARE zapewniają równomierne, ciepłe, białe 
światło i uzyskują pełną jasność tuż po włączeniu. 
Nie zawierają rtęci i mogą być poddane recy-

klingowi  – mówi Galina Czamara, specjalista 
Działu Oświetlenia w IKEA Kraków. – W związku 
z akcją „Jaśniejsze światło dla uchodźców” do 
żarówki LEDARE E27 600 lumenów dostępne są 
w niższej cenie (29,99 zł zamiast 49,99 zł). Cechą, 
która wyróżnia je spośród innych żarówek LED, 
jest możliwość ściemniania, dzięki czemu może-
my dostosować oświetlenie do indywidualnych 
potrzeb – dodaje Galina Czamara.

IKEA Kraków istnieje od 1998 roku. We wrześniu 2011 roku zakończyła się przebudowa sklepu, po której IKEA Kraków stała się jednym z najnowocześniejszych sklepów IKEA w Polsce. Nowa IKEA Kraków oferuje klientom ponad 
9 tys. produktów, 64 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)

wymieniająC żarówkę - PomagaSz
akCja „jaśniejSza PrzySzłość dla uChodźCów”

Zastępując tradycyjne żarówki LEDowymi, nie tylko oszczędzamy energię, ale możemy też pomóc tym, 
którym brak światła utrudnia wykonywanie zwykłych życiowych czynności. Od każdej sprzedanej do 29 
marca 2014 roku żarówki LED, IKEA Foundation przekaże 1 euro, by zwiększyć dostęp do oświetlenia, 
odnawialnych źródeł energii, a także szkolnictwa podstawowego w obozach dla uchodźców.

Burmistrz Gminy Krzeszowice opub-
likował pismo informujące o prze-
biegu drugiego spotkania pomiędzy 
przedstawicielami Rodziny Potockich 
oraz Bnińskich a przedstawicielami 
Gminy Krzeszowice. Wynika z niego 
że dalsze rozmowy ze spadkobiercami 
Adama Potockiego będą się toczyć 
z udziałem aktualnego właściciela 
Tenczyna czyli Skarbu Państwa któ-
rego reprezentował będzie Starosta.
Z pisma dowiadujemy się też że nego-
cjacje Gminy Krzeszowice w sprawie 
przejęcia parków miejskich i ulicy 
Walkowskiego zmierzają w kierunku 
ich wykupienia - zostały one wycenio-
ne na przeszło 2,6 mln PLN.
Czy podobnej startegii nie powinien 
zastosować Starosta reprezentujący 
Skarb Państwa w kwestii Tenczyna? 
Ruiny zamku są wpisane na listę 
zabytków,  stanowią obiekt o szczegól-
nej wartości dla polskiej historii i kul-
tury i powinny podlegać szczególnej 
ochronie ze strony państwa. Rozmiary 
zabytku oraz nakłady konieczne na 
jego utrzymanie powodują że jedynie 
Skarb Państwa może zagwarantować 
przetrwanie warowni i jej przejęcie 
byłoby najsensowniejszym rozwią-
zaniem. W proces ten powinien włą-
czyć się również Minister Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, który 
jest odpowiedzialny za ochronę dóbr 
kultury.  Rolą Ministra jest interwenio-
wanie  w takich właśnie szczególnych 
przypadkach, gdy na szali znajduje się 
dobro ogólnonarodowe. 
Odkupując Tenczyn należałoby oczy-
wiście uszanować wszelkie prawa 
spadkobierców byłych właścicieli. 
Przejęcie obiektu przez Skarb Państwa 
uwolniłoby ich jednak od obowiązków 
wynikających z Ustawy o Ochronie 
Zabytków, które w tym przypadku 
byłyby niezwykle uciążliwe. Społe-
czeństwo ma jednak prawo oczeki-

wać aby w  przypadkach dotyczących 
obiektów rangi Tenczyna Minister 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
przybrał aktywną postawę i zagwa-
rantował rozwiązania na trwale chro-
niące zabytek.
W chwili obecnej Gmina Krzeszo-
wice na podstawie decyzji Ministra 
Ochrony Środowiska, Zasobów 
Naturalnych i Leśnictwa z dnia 29 
października 1996 r. posiada bezter-
minowe i bezpłatne użytkowanie ruin 
Zamku Teczyn wraz z otuliną leśną, 
będące własnością Skarbu Państwa. 
Nieruchomość, na której znajdują się 
ruiny zamku objęte były wnioskiem 
spadkobierców Adama Potockiego 
o stwierdzenie niepodpadania pod 
działanie dekretu o reformie rolnej, 
które zakończone zostało w czerwcu 
ubiegłego roku wyrokiem Naczelnego 
Sądu Administracyjnego. Najogól-
niej rzecz ujmując stwierdzono, że 
nieruchomości objęte wnioskiem, 
a więc także zamek w Rudnie, 
nieprawidłowo zostały odebrane 
właścicielom na podstawie dekretu 
o reformie rolnej. W tej chwili trwają 
postępowania o unieważnienie decyzji 
komunalizacyjnych (w przypadkach 
kiedy właścicielem nieruchomości 
jest Gmina Krzeszowice) oraz o unie-
ważnienie decyzji dotyczącej prze-
kazania w użytkowanie ruin zamku 
Tenczyn. Więc do momentu uchylenia 
decyzji wskazanej na wstępie Gmina 
Krzeszowice posiada tytuł prawny 
do ruin zamku, co jest warunkiem 
koniecznym do możliwości wydatko-
wania środków na prace remontowe na 
zadania z zakresu ochrony zabytków 
uzyskane w ramach dofinansowania 
od Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego na projekt: Rudno, rui-
ny zamku Tenczyn (XIV w.): prace 
konserwatorskie i roboty budowlane 
w celu zabezpieczenia ruin – etap V. 

Gmina powinna posiadać tytuł praw-
ny do ruin zamku nie tylko na dzień 
podpisania umowy, ale także na okres 
prowadzenia prac oraz dalszego reali-
zowania zabezpieczenia zabytku. Jest 
to warunek konieczny do możliwości 
wydatkowania środków publicznych 
na ten cel. Prowadzimy rozmowy 
z przedstawicielami rodziny Poto-
ckich i Bnińskich w celu uzgodnienia 
przyszłych warunków korzystania 
przez gminę z ruin zamku, ale trze-
ba pamiętać, że samo porozumienie 
pomiędzy gminą a spadkobiercami 
Adama Potockiego nie rozwiąże prob-
lemu, ponieważ na dzień dzisiejszy, 
właścicielem ruin zamku Tenczyn, 
wpisanym do księgi wieczystej jest 
Skarb Państwa. Niezbędne będzie 
więc, w celu dalszego ratowania 
zabytku, zaangażowanie w rozmo-
wy trzeciego podmiotu, czyli Skarbu 
Państwa. 
Powstaje też pytanie kto w tym 
konkretnym przypadku reprezen-
tuje Skarb Państwa. Wydaje się, że 
reprezentantem Skarbu Państwa 
jest Starosta, który co do zasa-
dy jest organem reprezentującym 
Skarb Państwa w sprawach gospo-
darowania nieruchomościami  
(z zastrzeżeniem wyjątków przewi-
dzianych w ustawie o gospodarce 
nieruchomościami). Planowane jest 
więc spotkanie w celu ustalenia zasad 

korzystania przez Gminę Krzeszowi-
ce z ruin zamku w Rudnie właśnie 
ze Starostą, a w przyszłości także 
trójstronne spotkanie dodatkowo ze 
spadkobiercami Adama Potockiego.
Pragnę też uspokoić, że najprawdopo-
dobniej środki przyznane na ten cel 
w roku bieżącym uda się wykorzystać 
w związku z faktem, że wydaje się, 
iż użytkowanie gminy jest na razie 
niezagrożone (w związku z odmową 
stwierdzenia przez Ministra Środo-
wiska nieważności decyzji dotyczą-
cej ustanowienia użytkowania ruin 
zamku na rzecz Gminy Krzeszowi-
ce). Co do przyszłych działań Gminy 
Krzeszowice jest za wcześnie, aby je 
wskazywać. Mogę tylko  zapewnić, że 
będziemy się starać, aby jak najlepiej 
wykorzystywać możliwości ratowa-
nia tego zabytku - pisze Pani Jolanta 
Tryczyńska – Celarek.
Baszta Grunwaldzka której zabezpie-
czenie planowane jest w najbliższym 
etapie prac to obecnie najbardziej 
zagrożona budowla na Tenczynie. 
Jej ściany są popękane i znacznie 
odchylone od pionu, mogą runąć 
w każdej chwili. Baszta wymaga 
podjęcia natychmiastowych robót 
zabezpieczających, w przeciwnym 
razie w najbliższym czasie przesta-
nie istnieć.

 v Maciej Stępowski
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Czy Skarb PańStwa odkuPi tenCzyn?
foto: Maciej Stępowski

KompraBIURO RACHUNKOWE

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

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

• Przekształcenia formy
   prawnej przedsiębiorstw
• Zeznania roczne
• Zwrot VAT
   na materiały budowlane

Dojazd do Klienta
wliczony w cenę usług

Świadczymy
nasze usługi

od 21 lat!
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8 marca
sztuka moda rozrywka

Partnerzy akcji:

WSPANIAŁY
dzień dla kobiety

Czas: od 12.00 do 18.00
Miejsce: obszar pod ringiem, poziom 0

Zapraszamy do bezpłatnej strefy relaksu

Stanowisko do makijażu

Zabiegi paranowe na dłonie

Stanowisko do manicure
Zabiegi na twarz połączone
z masażem dłoni oraz głowy

Konsultacje z kosmetologiem
oraz badanie kondycji skóry

Pokazy zumby

Porady eksperta na temat
herbat, herbatek ziołowych
i przypraw
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Gdy brakuje słów, by opisać żal

Już w połowie ciąży lekarz wspo-
mniał, że coś z dzieckiem jest nie 
tak. Zrobiono badania. Wykazały, 
że nie ma powodu do obaw. Gdy 
mała przyszła na świat okazało się, 
że lekarze się pomylili. 
- Słyszałam jak ktoś kazał pielęg-
niarce zabrać dziecko na badania. 
Migiem. Domyśliłam się, że dzieje 
się coś złego – opowiada. 
Zdążyła jeszcze ucałować córeczkę 
zanim mała zniknęła za drzwiami. 
Na sali pooperacyjnej została sama. 
Przez dwa dni nikt nie powiedział 
ani słowa o jej dziecku. Wydzwania-
ła do męża. - Tomasz był przy naszej 
córce, ale nie chciał opowiadać co 
się dzieje, dopóki wszystkiego nie 
posprawdzał. Wolał mnie nie stra-
szyć, ale też nie chciał rozbudzać 
płonnych nadziei.  
Minęło jeszcze trochę czasu 
i mama dowiedziała się, że jej 
córeńka urodziła się z zamknię-
tymi powiekami. I że tak zostanie 
na zawsze. –Będziemy jej oczami – 
szepnął wtedy mąż. –Uwierzyłam, 
że damy radę.

***
Niemal każdego dnia wychodziły 
na jaw kolejne genetyczne powi-
kłania. – A ja nie chciałam, żeby 
nasze dziecko chorowało. Nie byłam 
na to przygotowana. Wciąż zada-
wałam sobie pytanie, dlaczego to 

spotkało właśnie mnie? I prawdę 
mówiąc wciąż je sobie zadaję – 
mówi mama Lilianki. - Pamiętam 
zapach mojej córeczki, prawie czuję 
tamto ciepło, gdy przytulałam ją do 
siebie. Była spokojna i taka ufna. 
Jej powieki drgały tak, jakby mała 
chciała otworzyć oczka i spojrzeć 
na świat. Próbowała i próbowała, 
a ja nie mogłam jej pomóc.  
Mijały dni; jeden, drugi, piaty… - 
Postanowiliśmy zabrać dziecko do 
domu. Poprosiliśmy o wskazówki 
– co robić, gdyby coś się działo: - 
przytulić i czekać; medycyna jest 
bezradna – usłyszałam. Ale dopiero 
miałam się przekonać, jak boli bez-
silność wobec cierpienia własnego 
dziecka. 

***
Przygotowanie mieszkania na 
przyjęcie Lilianki trwało tydzień. 
Z domowego hospicjum „Alma 
Spei” rodzice dostali aparaturę, 
wsparcie duchowe oraz medyczne. 
- Bez tej pomocy chyba nie prze-
trwalibyśmy kolejnych trudnych 
trzech tygodni. W tym czasie moje 
serce pękało wiele razy. Żal zabierał 
mi oddech, rozpacz odbierała siły.  
Lilianka dotarła do domu w czwar-
tek, a już w piątek trzeba było ją rea-
nimować. Przyjechały dwie karetki 
pogotowia, w mieszkaniu kłębiło się 
kilka osób w czerwonych kurtkach. 

– Przyszła też Małgorzata Musia-
łowicz, hospicyjna lekarka. I ksiądz 
Grzegorz Godawa, hospicyjnym 
kapelan. Ochrzciliśmy małą. Leżała 
na stole w salonie i była taka śliczna. 
Minęły już dwa lata, a ja pamiętam 
tamtą chwilę jakby to było wczoraj. 
Zaraz po chrzcinach trzeba było 
znowu przeciągać Liliankę na tę 
stronę życia. Lekarze z pogotowia 
nie bardzo wiedzieli, czy zostawić 
nam dziecko, czy brać je do szpitala. 
A my z mężem staliśmy kompletnie 
nie zdolni do podjęcia decyzji. – 
Mała zostaje - usłyszeliśmy stanow-
czy głos naszej starszej córki. Byłam 
jej wdzięczna. I taka z niej dumna. 
Odejścia i powroty Limianki 
powtarzały się  nawet kilka razy 
dziennie.  - Modliliśmy się sądząc, 
że umarła a ona wracała. I znowu. 
I znowu. Chyba ze dwadzieścia razy. 
Pielęgniarka z hospicjum trzymała 
nas za ręce, parzyła herbatę. Nie 
sądziłam, że obecność życzliwej 
osoby w trudnych chwilach może 
tyle znaczyć. 

***
Tata Lilianki godzinami robił zdję-
cia, kręcił filmy. Spieszył się. Jak-
by przeczuwał, że córeczce zostało 
mało czasu. Na jednej z fotografii 
widać małego ptaszka, który przy-
siadł na parapecie okna i kobie-
cą dłoń   podtrzymującą główkę 

dziecka. – Lilianka, taka maleńka 
i taka śliczna posyła nam uśmiech. 
Ostatni.
Po odejściu córki jej mama zaczęła 
pisać wiersze. - Chciałam przelać na 
papier moją matczyną miłość i moją 
rozpacz. Ale po roku zauważyłam, 
że się powtarzam, że opisałam już 
wszystko, co kołatało się w mojej 
duszy. Że nie ma już takich słów, 
których chciałabym użyć, ani 
rymów, które mogłyby oddać moją 
tęsknotę.
Zrozumiałam też, że już nigdy 
nie będzie tak jak dawniej, czyli 
zwyczajnie: praca, obiady, spotka-
nia ze znajomymi, wakacje. Przed 
śmiercią Lilianki to co złe działo się 
gdzieś poza mną. świat był koloro-
wy i piękny. Dziś bywa też szary, bo 
są choroby, bo cierpienie jest częścią 
życia, a każdego dnia towarzyszy 
nam śmierć. Moje życie już nie jest 
takie samo, ale szukam sposobu, 
by przeżyć je dobrze i nie zmar-
nować ani godziny. Wciąż jestem 
w kontakcie z księdzem Grzego-
rzem Godawą, dobrym i wrażli-
wym kapłanem. I on, i moja rodzina 
pomagają mi nieść mój smutek. Bez 
bliskich nie przetrwałabym. I nie 
walczyłabym. A walczę.!.

 v Majka Lisińska-Kozioł

Aneta wie, że cokolwiek zrobi w życiu dobrego, to dlatego, że na chwilę zagościła w nim pewna mała 
dziewczynka. Miała na imię Lilianka. Była bardzo chora, nie powiedziała ani jednego słowa i nie widziała 
naszego świata nawet przez sekundę, a mimo to potrafiła jak nikt otworzyć serca swoich bliskich. 

elektroodPady zbieraSz  
- klimat wSPieraSz

Ekozespół "Badacze" reprezentujący Szkołę Podstawową 
w Wielkiej Wsi, zaangażowany w Ogólnopolską Kampanię 
"Aktywni dla Klimatu" pragnie poinformować mieszkańców 
Gminy Wielka Wieś o zbiórce elektroodpadów. Odbiór 
zgromadzonego, zużytego sprzętu elektrycznego i elektro-
nicznego odbędzie się w piątek 21 marca o godz. 13.00.

Dla udogodnienia szkoła umożliwia składowanie elek-
troodpadów od środy, 19 marca w godz. 9.00 - 18.00 
do piątku, godz. 13.00. Miejsce składowania zostanie 
odpowiednio oznaczone i zabezpieczone. 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEE), który 
można przynieść to m.in. nieużywane, przestarzałe lub 
zepsute pralki, lodówki, żelazka, komputery, telefony, 
świetlówki i żarówki energooszczędne, telewizory, sprzęt 
audio i inne. 

Dla Państwa zostaną udostępnione plakaty i broszurki 
potwierdzające informacje o zbiórce elektroodpadów. 

Liczymy również na sąsiedzki przekaz informacji!

Szkolna akcja ma charakter ekologiczny a jej nadrzęd-
nym celem jest rozpowszechnienie wiedzy nt. Co można 
zrobić by powstrzymać lub ograniczyć zmiany klimatu? 

Akcję sponsoruje organizator konkursu - Fundacja  Ośrod-
ka Edukacji Ekologicznej w Warszawie

Opiekun szkolnego ekozespołu: Bogusława Marzec

www.wielka-wies.pl
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KĄCIK KULINARNY Kuchnia na Wzgórzu

Pasta z czarnych oliwek
•	1	słoik	czarnych	oliwek
•	3	łyżki	startego	parme-
zanu
•	2	ząbki	czosnku
•	2	łyżki	oliwy	z	oliwek
•	pieprz
•	natka	pietruszki		
(ale	nie	za	dużo)

Oliwki odlać z zalewy, dodać obra-
ne ząbki czosnku i albo drobno 
posiekać, albo zmiksować, dolać 
oliwę, dodać ser i posiekaną pie-
truszkę. Wszystko albo zmiksować, 
albo porządnie wymieszać. Dodać 
ewentualnie pieprzu do smaku.
Zajadać z kromką chleba, bagietką 
lub tostami. Uwaga, uzależnia;).
Smacznego!

Witajcie, Wiosna idzie, więc warto zjeść 
coś lżejszego. Ja dzisiaj proponuję moją 
pyszną pastę do pieczywa z czarnych oli-
wek (może być też z zielonych). Trzy minuty 
przygotowywania i zjadamy pyszną pastę, 
a z dodatkiem sera np. koziego, na pieczy-
wo, to pełnia aromatów! Polecam!

Pasta z czarnych oliwek

 v Ulla Pałka
Ten i więcej przepisów na stronie:  www.kuchnianawzgorzu.pl  

oraz na profilu na facebooku:  www.facebook.com/kuchnianawzgorzu

SKŁAD OPAŁU I DREWNA 

Bolesław k/Olkusza, ul. Główna 31 (za sklepem całodobowym)

604 919 706
608 460 860

www.interkuk.com.pl                            interkuk@vp.pl

F.U. INTER-KUK 

WĘGIEL, MIAŁ, GROSZEK, 
DREWNO KOMINKOWE, OPAŁOWE, 
BRYKIET DRZEWNY, DESKI, STEMPLE, WIĘŹBA
TRANSPORT

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Doradztwo geodezyjno-prawne w obrocie nieruchomościami 

Szacowanie i wycena nieruchomości
Zarządzanie nieruchomościami mieszkaniowymi i komercyjnymi

Pośrednictwo �inansowe i kredyty 

PON –PT. 900–1200 oraz 1400–1800; SOB. 900–1200; Poza godzinami pracy kontakt telefoniczny: 501 579 472, 501 579 526

Geodezja, Pośrednictwo,  Wycena S.C. 
Licencje nr:  5768, 14102, 16297

Agata Kulczycka, Witold Kulczycki   

32-065 Krzeszowice, Rynek 7, tel./fax. (12) 282 16 01 / biuro@geokontrakt.pl 

ZAMIENIMY!!! 
Krzeszowice: Mieszkanie 3 pokoje + kuchnia,  na 1 pokój + kuchnia   
WYNAJMIEMY!!! 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.   
U NAS WYNEGOCJUJESZ PROWIZJĘ!

 NOWOŚĆ!!

POŚREDNICZYMY

W POZYSKIWANIU

KREDYTÓW HIPOTECZNYCH,

GOTÓWKOWYCH

ORAZ PRZY ZAKUPIE

SAMOCHODÓW. 

SPRZEDAMY!!!
MIESZKANIA: 
Krzeszowice, 2 pok. 72 m2     310 000 zł
Krzeszowice, ul. Kościuszki, 2 pokoje, 86 m2     130 000 zł
Krzeszowice, 2 pokoje, 47m2     205 000 zł
Kraków Prądnik Cz. ul. Rezedowa , 
4 pok. 90 m2 dwa poziomy + garaż           455 000 zł
Kraków, ul. Saska, 4 pok. 72m2        410 000 zł
Kraków, ul. Radziwiłłowska, 3 pokoje,  108 m2   600 000 zł
DZIAŁKI BUDOWLANE:
Krzeszowice, 900 m2     110 000 zł
Krzeszowice, 2000 m2     300 000 zł 
Krzeszowice, 1100 m2       70 000 zł
Prądnik Korzkiewski k/Krakowa 1600m2     340 000 zł
Siedlec, 1200 m2          80 000 zł
Tenczynek, 1650 m2  z mediami       250 000 zł
Tenczynek, 800 m2 z mediami          105 000 zł
Tenczynek, blisko centrum, z mediami 2700 m²   265 000 zł
Wola Filipowska – Pasternik,   1700 m²     110 000 zł
DZIAŁKI BUDOWLANO – ROLNE:
Krzeszowice, 6.37 ha   1 719 900 zł
Krzeszowice, 0.2238 ha        35 000 zł
Krzeszowice, 0.3426 ha        18 000 zł
Krzeszowice, 0.5464 ha        32 000 zł
Nowa Góra, 0.1634 ha        80 000 zł
Tenczynek 800 m2 z mediami         105 000 zł
Zalas, 1.36 ha       680 000 zł
DZIAŁKI REKREACYJNE:
Miękina, 7.0 a         10 000 zł
Krzeszowice 6.0 a        25 000 zł
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
Zalas 40 a       35 000 zł
Zalas 26 a       20 000 zł

Zalas 63 a     100 000 zł
Zalas 20 a       15 000 zł
Paczółtowice, 1.60 ha          80 000 zł
Paczółtowice, 0.64 ha        32 000 zł
Paczółtowice 0.57 ha        28 500 zł
DOMY MIESZKALNE:
Krzeszowice:
Krzeszowice Centrum,  800 m2 
           z zabudowaniami 150 m2       280 000 zł
260 m2  stan surowy      380 000 zł
115 m2 do zamieszkania       310 000 zł
Wola Filipowska:
257 m2 + garaż       580 000 zł
Tenczynek:
95 m2      310 000 zł
Radwanowice:
66 m2 + zab. Gosp.        98 000 zł
Paczółtowice:
70 m2 do remontu + 2000 m2 działki     160 000 zł
Nawojowa Góra:
80 m2 pow. całk.        260 000 zł
Zalas:
70 m2 + zab. gosp.        180 000 zł
KOMERCJA: 
Krzeszowice
Dr. Kraj. 79 Pawilon Handl. - Usł.- Biur.  35 m2        100 000  zł
Tenczynek:
Działka inwestycyjna 1800 m2+ zab. Przemysłowe    205 000 zł
Kraków Rybitwy: 
Działka 500 m2 + zab. przem. 480 m2     999 000 zł

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

CHCESZ ZMIENIĆ DOSTAWCĘ
ENERGII ELEKTRYCZNEJ

- PRZYJDŹ DO NAS !

AUTORYZOWANY
PRZEDSTAWICIEL 

ENEA S.A.
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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 nowoczes-

nego rolnictwa. Dzięki dynamicznemu rozwojowi, szybko osiągnęła pozycję jednego 
z największych dystrybutorów sprzętu rolniczego na południu Polski. 

tel. 512 447 343; tel./fax (32) 646 77 5832-300 Olkusz, ul. Przemysłowa 14

OFERUJEMY POMOC DLA:
• osób, które mają problem z nadwagą lub otyłością
• osób, które borykają się z chorobami dietozależnymi 
     (cukrzyca, miażdżyca, nadciśnienie, alergie lub nietolerancje pokarmowe, i inne)
• osób o zwiększonej aktywności fizycznej - dietetyka sportowców
• dzieci i młodzieży
• kobiet w ciąży i młodych mam
• wszystkich, którzy chcą zmienić swoją dotychczasową dietę 
     i dowiedzieć się, jak prawidłowo komponować jadłospis.

GABINET CZYNNY:
Poniedziałek:  9.00 – 14.00, Środa: 10.00 – 18.00
Czwartek:  11.00 – 18.00, Sobota: 9.00 – 13.00

„PerfectSlim” Doradztwo Dietetyczne
Krzeszowice, ul. Legionów Polskich 1, (Pasaż TP – I Piętro), 

tel. 733-030-663 • www.perfect-slim.pl

Nie odpowiadają Ci godziny przyjęć?
Zadzwoń, postaramy się z Tobą spotkać 

o wygodniejszej dla Ciebie porze.

ZAPRASZAMY DO
GABINETU DIETETYCZNEGO

Zadzwoń i już dziś umów się na wizytę!!!
 tel. 733-030-663

Niektóre nawyki żywieniowe, którym hołdujemy bądź przez niewiedzę, bądź w dobrej 
wierze, wcale nie są korzystne dla naszego zdrowia. Paradoksalnie, w takie pułapki 
wpadają często osoby dbające o linię i przywiązujące wagę do zdrowego odżywiania.

wyeliminuj złe nawyki i SChudnij bez kłoPotu!

Nieregularne posiłki,  
jedzenie w pośpiechu

To dość powszechne zjawisko w środo-
wisku pracoholików. Zajęci przez cały 
dzień, nie mają czasu pomyśleć o obie-
dzie, podjadają na business-lunchach, 
zjadają coś "na mieście" albo zamawiają 
pizzę do biura. Bywa i tak, że nie jedzą 
prawie przez cały dzień, by wieczo-
rem z wilczym apetytem rzucić się na 
gigantyczną kolację. Przy takim trybie 
życia łatwo o nadwagę, tracimy bowiem 
kontrolę nad tym, ile zjadamy w ciągu 
dnia, a organizm, jeśli fundujemy mu 
przydługie przerwy między posiłkami, 
zaczyna gromadzić zapasy. 
RADA: rano zawsze jedz śniadanie. 
Zabieraj do pracy awaryjne, zdrowe 
przekąski: sałatkę, jogurt, banana, bato-
nik musli, chrupkie pieczywo, suszone 
owoce. Główny ciepły posiłek (obiad, 
obiadokolację) jadaj o tej samej porze, nie 
później niż na 2-3 godziny przed snem.

Wielkie porcje
Czy wiesz, jaka jest normalna pojemność 
żołądka? Mieści się tam dokładnie tyle 
pożywienia, ile w rozłożonej szeroko 
dłoni. Nie więcej. Nie możesz wpychać 
do żołądka trzy razy tyle, ile wynosi jego 
pojemność. Spowodujesz jego rozciągnię-
cie i w rezultacie będziesz potrzebować 
coraz większych porcji, by czuć sytość. 
RADA: Nakładajmy porcje – zwłaszcza 
obiadowe - na małe talerze. 5 ziemniaków, 
kawałek mięsa i kilka łyżek surówki leżąc 
na dużym, płytkim talerzu wygląda jak 
licha przekąska. Ale ta sama ilość jedze-
nia na małym talerzyku śniadaniowym 
wydaje się być olbrzymim obiadem. Nasz 
mózg myśli wtedy: „Po zjedzeniu takiego 
wielkiego posiłku żołądek na pewno nie 
odczuje głodu”.

Unikanie tłuszczu i pieczywa
Wiele osób eliminuje je z diety w przeko-
naniu, że tuczą. Tłuszczu unikają także 
osoby, które mają wysoki poziom chole-
sterolu. Tymczasem obydwa produkty są 
w diecie niezbędne. Pieczywo i tłuszcz to 
doskonałe źródła energii. Chleb obfitu-

je w łatwo przyswajalne węglowodany, 
zawiera błonnik, magnez, witaminy z gru-
py B. Tłuszcz bierze udział w produkcji 
hormonów, jest nośnikiem witamin A, 
D, E i K, pomaga przyswoić beta-karoten 
zawarty w warzywach. 
RADA: zwróć uwagę na właściwy dobór 
pieczywa i tłuszczu i nie przesadzaj z ich 
ilością. Zamiast pszennego jadaj bogate 
w błonnik i mikroelementy pieczywo 
razowe. Ogranicz spożycie tłustych serów, 
wędlin, mięsa; masło zastąp wysokiej 
jakości margaryną do pieczywa. Do sała-
tek używaj olejów roślinnych, zwłaszcza 
oliwy. Jest ona dobrodziejstwem dla osób 
z wysokim poziomem cholesterolu.

Wyścig przy stole
Nikt nie da Ci nagrody za ekspresowe 
jedzenie. Szybkie jedzenie jest wyjątkowo 
niezdrowe. Źle pogryzione kawałki gorzej 
się trawią i dłużej zalegają w żołądku. 
W dodatku, gdy jesz szybko, niemal na 
pewno zjesz więcej, niż potrzebujesz. 
Ośrodek głodu i sytości, znajdujący się 
w mózgu, odczuwa zmianę nie wcześniej 
jak 20 minut od rozpoczęcia posiłku!
 RADA: Kiedy jesteśmy bardzo głodni 
– nie rzucajmy się na jedzenie niczym 
dzikie bestie. Spożyjmy POWOLI część 
posiłku, odczekajmy chwilę i dopiero 
wtedy dokończmy obiad.   

Wybieranie produktów light
To mit, że zajadanie się czekoladą bez 
cukru i słodzenie kawy aspartamem 
uchroni nas przed tyciem. Niektóre pro-
dukty typu  light, pozbawione cukru, 
mają sporo tłuszczu cukierniczego, a te 
o obniżonej zawartości tłuszczu - roz-
maite zagęszczacze i poprawiające smak 
dodatki, nie zawsze obojętne dla zdro-
wia. Wiele produktów light nie zaspoka-
ja potrzeb organizmu. Po ich zjedzeniu 
wkrótce znowu jesteśmy głodni i sięgamy 
po kolejną porcję. 
RADA: jadaj "normalne" produkty, ale 
w rozsądnych ilościach. Wybieraj takie, 
które mają niewiele tłuszczu. Pamiętaj, by 
składnikiem każdego posiłku były warzy-
wa: one mają niewiele kalorii przy dużej 

objętości i sporo błonnika, który pozwala 
na dłużej zatrzymać uczucie sytości. Nie 
przesadzaj ze słodzikami, bo są słodsze 
od zwykłego cukru. Choć znacznie mniej 
kaloryczne, przyzwyczajają organizm do 
słodkich potraw.

Niekontrolowane podjadanie
Brzmi znajomo? Gdy zasiadasz przed 
telewizorem, w pobliżu nie powinna leżeć 
ani paczka chipsów, ani talerzyk ciastek 
czy pucharek pełen cukierków. Miejsce 
takich rzeczy jest w kuchennej szafce, bo 
jeżeli będą leżały na widoku, nie ma takiej 
siły, która by Cię powstrzymała przed 
spróbowaniem. Wielu mężczyzn przy-
znaje, że gdy spróbują jednego cukierka, 
to potrafią bez zastanowienia zjeść całą 
paczkę, nawet nie wiedząc, kiedy… 
RADA: Jeśli miewasz podobne problemy, 
sięgaj po słodycze tylko raz w tygodniu. 
Najlepiej nie kupuj ich na zapas, bo czego 
nie ma, tego oczom nie żal.
Upodobanie do słodzonych napojów.
Mają więcej kalorii, niż nam się wyda-
je. Odkładają się na biodrach zwłaszcza 
latem, kiedy pijemy sporo rozmaitych 
gazowanych, słodzonych napojów, a także 
piwa. Słodzona herbata, kawa z cukrem 
i śmietanką to też dodatkowe kalorie, 
których nie wliczamy do ogólnego bilan-
su (łyżeczka cukru to 40 kcal, a porcja 
śmietanki - 39 kcal). Tylko dwie kawy ze 
śmietanką to dodatkowa porcja 160 kcal!
RADA: Unikaj słodzenia kawy i herbaty, 
oraz soków z dodatkową porcja cukrów 
(napoje, nektary). Pamiętaj, najlepiej gasi 
pragnienie niegazowana woda mineralna.
Nie wszystko złoto co się świeci, dlatego 
też warto jeszcze raz  spojrzeć jakie błę-
dy żywieniowe popełniamy na co dzień 
i skutecznie zacząć je eliminować.  Można 
coś zmienić? Trzeba!!!.

.

 v  Magdalena Baran  
Dietetyk, PerfectSlim

tel. 501 807 311tel. 501 807 311
www.ubezpieczeniakrzeszowice.pl

32-065 Krzeszowice
ul. H. Sienkiewicza 2
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W PRZEDSZKOLU W TENCZYNKU WIELE SIĘ DZIEJE

W związku z prowadzoną rekruta-
cją poprosiliśmy dyrektor Marzenę 
Kubin o odpowiedź na kilka pytań:
- Co nowego słychać w Przed-
szkolu? 
- U nas jak zawsze dużo się dzieje. 
Odbywa się wiele ciekawych zajęć 
w tym: rytmika z akompaniatorem 
przy żywym instrumentem prowa-
dzona przez Firmę Muzylek Moni, 
robotyka, nauka pływania na base-
nie, j. angielski, tańce i gimnasty-
ka korekcyjna. Dzięki znakomitej 
współpracy z rodzicami i tutejszym 
środowiskiem, odbywają się zajęcia 
z osobami pracującymi ze zwierzę-
tami (np. dogoterapeutami) oraz 
ich czworonożnymi podopieczny-
mi, strażą pożarną, p. leśniczym, 
lokalnymi artystami... Organizuje-
my wiele wycieczek edukacyjnych, 
w tym wyjazdy na „Zielone Przed-
szkola” - w góry z samymi dziećmi 
starszymi oraz nad morze z dziećmi 
i rodzicami. 
Dzieci wraz ze świetną kadrą peda-
gogiczną odnoszą wspólnie sukcesy 
w wielu konkursach i festiwalach np. 
w tym roku zdobyliśmy Puchar Św. 
Mikołaja w Gminnych Zawodach 
Sportowych…
- A jak radzi sobie Wasze Stowa-
rzyszenie?
Nasze Stowarzyszenie Przyjaciół 
Przedszkola w Tenczynku „Tęcza 
Marzeń” działa coraz szerzej, wspie-
rając inicjatywy placówki. Stowa-
rzyszenie powołali rodzice wspólnie 
z nauczycielkami. Dzięki p. Prezes 
Katarzynie Blicharskiej-Cholewa 

i całemu zarządowi realizujemy 
wiele projektów pozyskując środki 
zewnętrzne. W tym roku będziemy 
realizować 3 projekty: Patriotyczny, 
Ekologiczny i Słoneczne Wakacje 
z „Tęczą Marzeń”, na które uzy-
skaliśmy dofinansowanie z Urzędu 
Miejskiego w kwocie w sumie ponad 
10.000 zł. Projekty tak jak zwykle 
będą realizowane charytatywnie 
przy dużym wsparciu środowiska 
lokalnego i naszych rodziców.
- Podobno obowiązują nowe zasa-
dy rekrutacji?
- Tak, rzeczywiście zasady się tro-
chę zmieniły, ale u nas w gminie 
już wcześniej część kryteriów obo-
wiązywała. Nowością są terminy 
i kryteria dodatkowe oraz to, że 
przedszkolaki już uczęszczające 
mają pierwszeństwo. Oczywiście 
chcemy przyjąć jak najwięcej dzieci, 
bo w naszym przedszkolu mamy 
naprawdę wspaniałe warunki do 
zabawy i nauki. 
- Czy przedszkole zapewnia odpo-
wiednie warunki dla dzieci niepeł-
nosprawnych?
- Oczywiście. W związku z coraz 
większą liczbą dzieci niepełno-
sprawnych uczęszczających do 
naszego przedszkola, staramy się 
teraz jeszcze lepiej zorganizować 
naszą pracę, bo te dzieci także 
mają pierwszeństwo w przyjęciu 
do przedszkola. Nasza placówka 
spełnia normy dla tych przedszko-
laków i rodzice coraz bardziej to 
dostrzegają. Placówka na prośbę 
rodziców będzie zabiegała o oddział 

integracyjny, aby stworzyć jak naj-
lepsze warunki wspomagania roz-
woju coraz większej liczby dzieci 
niepełnosprawnych z naszej miej-
scowości. 
- W tym roku przedszkole obcho-
dzić będzie 125-lecie istnienia, 
a jednocześnie 5-lecie użytkowania 
nowego budynku. Czego możemy 
Wam życzyć na kolejne lata?

- Aby przez dalsze lata los nam 
sprzyjał i dzieci z wielką radością 
wstępowały w nasze progi. 
A opuszczając te przedszkolne mury 
miały tylko najpiękniejsze wspo-
mnienia…

 Trwa rekrutacja do przedszkola w Tenczynku. Termin składania wniosków dla 
dzieci w wieku od 3 do 6 lat upływa w dniu 14 marca 2014 r. (nabór prowadzony 
jest od 3 marca). Zapraszamy w godz. od 7.00 do 16.00. Szczegóły na stronie 
przedszkola: www.przedszkoletenczynek.com.

ZAPISY DO 
PRZEDSZKOLA 
W TENCZYNKU

DYREKTOR PRZEDSZKOLA W TENCZYNKU

OGŁASZA  ZAPISY
NA NOWY ROK PRZEDSZKOLNY 2014/2015 

dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. 
REKRUTACJA ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE W DNIACH

 w godzinach od 7.00 do 16.00.
www.przedszkoletenczynek.com

TEL. 12 282 17 17

Pierwszy z nich to bezskuteczna 
egzekucja alimentów. Zgodnie 
z ustawą jest nią sytuacja, gdy 
w okresie ostatnich dwóch mie-
sięcy nie można wyegzekwować 
pełnej należności z tytułu zale-
głych i bieżących zobowiązań 
alimentacyjnych.
Drugim wymogiem jest osiąga-
nie dochodów nieprzekracza-
jących określonego kryterium. 
Wynosi ono 725 zł na osobę 
w rodzinie. Pod uwagę bierze 
się należności uzyskane w roku 
kalendarzowym (bazowym) 
poprzedzającym okres świad-
czeniowy. Obecnie są to więc 
dochody z 2013 roku.
W przypadku rodziców ubiega-
jących się o pomoc z Funduszu 
stosowane są te same zasady 
ustalania osiągniętego przycho-
du, jakie obowiązują przy zasił-
kach na dzieci. To oznacza, że 
dochody są dzielone przez liczbę 
członków rodziny oraz miesię-
cy, w których były uzyskiwane. 
Taki sam jest również katalog 
zarobków, które są wliczane do 
dochodu. Są to m.in. przychody 
z tytułu zatrudnienia, działal-
ności gospodarczej oraz gospo-
darstwa rolnego (decyduje liczba 

hektarów przeliczeniowych).
Świadczenia z Funduszu, które 
przysługują osobom mającym 
problemy z wyegzekwowaniem 
alimentów od zobowiązanych do 
tego przez sąd rodziców, są przy-
znawane na czas trwania okresu 
świadczeniowego. Rozpoczyna 
się on 1 października i kończy 
30 września następnego roku 
kalendarzowego, ale wnioski 
o ich przyznanie można składać 
już od 1 sierpnia. Rodzice, którzy 
zdążą to zrobić do końca tego 
miesiąca, będą mieli pewność, że 
pierwsza wypłata za nowy okres 
nastąpi w październiku. Nie będą 
więc mieli przerwy w uzyskiwa-
niu wsparcia. Jeżeli przyjdą do 
gminy we wrześniu lub dopie-
ro w kolejnym miesiącu, ta ma 
więcej czasu na ustalenie, czy 
wierzycielowi należy się pomoc.
Aby gmina mogła sprawdzić, czy 
rodzic spełnia warunki niezbęd-
ne do uzyskania wsparcia, do 
wniosku należy dołączyć odpo-
wiednie dokumenty. Ich wzory 
określa rozporządzenie ministra 
pracy i polityki społecznej z 7 
lipca 2010 roku (Dz.U. nr 123, 
poz. 836), a odpowiednie dru-
ki można otrzymać w ośrodku 

pomocy społecznej.
Najważniejsze z nich to oświad-
czenie lub zaświadczenie 
wystawione przez komornika 
i potwierdzające bezskuteczność 
egzekucji oraz dokumenty okre-
ślające wysokość dochodu osią-
ganego przez członków rodziny. 
Rodzic powinien też pamiętać, że 
jeżeli w okresie, który upłynął od 
roku bazowego do momentu skła-
dania wniosku, nastąpiła zmiana 
sytuacji dochodowej, czyli utrata 
dochodu lub jego uzyskanie, oko-
liczność tę też trzeba potwier-
dzić dokumentem zawierającym 
odpowiednie kwoty. Ponadto 
w zależności od indywidualnej 
sytuacji osoby uprawnionej może 
ona też być zobowiązana do dołą-
czenia innych formularzy.
W kontekście uzyskiwania 
świadczeń z Funduszu warto 
wiedzieć, iż zawarcie związku 
małżeńskiego nie stanowi prze-
szkody do otrzymywania świad-
czeń z funduszu. Współmałżonek 
osoby uprawnionej będzie jednak 
zaliczany do członków rodziny, 
a jego dochód będzie liczył się 
do kryterium. W skład rodziny 
wchodzą rodzice osoby upraw-
nionej, małżonek tego rodzica 

lub osoba, z którą wychowują 
wspólne dziecko, pozostające na 
ich utrzymaniu dzieci dopóki nie 
skończą 25 lat oraz starsi potom-
kowie, jeżeli są na nich przyzna-
ne: świadczenie pielęgnacyjne 
lub specjalny zasiłek opiekuńczy 
bądź też wsparcie z Funduszu 
Alimentacyjnego.
Co do zasady świadczenia 
z funduszu są wypłacane osobie 
uprawnionej lub jej przedstawi-
cielowi ustawowemu, czyli rodzi-
cowi do momentu ukończenia 
przez nią 18 lat, chyba że sąd 
wyda orzeczenie o zniesieniu 
obowiązku alimentacyjnego.
Okres ten może jednak ulec 
wydłużeniu, pod warunkiem 
że dziecko kontynuuje eduka-
cję w szkole lub szkole wyższej. 
W takiej sytuacji górna granica 
przysługiwania pomocy wyno-
si 25 lat. Świadczenia mogą 
też przysługiwać beztermino-
wo, gdy osoba uprawniona jest 
niepełnosprawna, musi jednak 
posiadać orzeczenie zaliczające 
ją do znacznego jej stopnia.

 v Rafał Czeladzki
email: RCzeladzki@gmail.com

Porady PraWne 

świadCzenia z FunduSzu alimentaCyjnego
Gdy rodzic dziecka nie płaci zasądzonych alimentów, można wystąpić 
o wsparcie z funduszu alimentacyjnego. Zgodnie z ustawą o pomocy 
osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz.U. z 2012 poz. 1228 z późn.
zm) uzyskanie świadczeń z funduszu jest uzależnione od spełnienia 
dwóch podstawowych warunków.

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

Drogi podatniku, drogi Przyjacielu!
Podaruj naszym Podopiecznym 

1% Twojego podatku.
Fundacja im. Brata Alberta

numer KRS 0000028246

Fundacja Dar Serca pomaga bezdomnym i skrzywdzonym zwierzętom z podkrakowskich gmin. 
Mamy pod opieką konie, psy i koty. Dzięki naszej pracy i pomocy ludzi o wrażliwych  sercach w 2013 
roku 130 psów i kotów znalazło nowe, kochające domy. Nasi podopieczni mogą liczyć na fachową 
opiekę, pomoc weterynaryjną, dużo serca i wielkie starania o to, by mogły znaleźć nowe, odpowiedzialne 
rodziny. Podejmujemy również działania edukacyjne, akcje interwencyjne, imprezy plenerowe promujące 
różne sposoby spędzania wolnego czasu z naszymi pupilami. Prosimy o wsparcie naszych działań na 
rzecz zwierząt, bo od Państwa pomocy zależy ilu zwierzakom uda się pomóc. Dziękujemy!!!

Fundacja Dar Serca

twoja@pomoczwierzakom.pl,  inicjatywa.lokalna@gmail.com

32-043 Skała, ul. Olkuska 8   KRS: 0000262818, REGON: 120315280, NIP: 5130122129
tel.: 534 884 174, 882 180 526, tel./fax: 12 389 05 11,   Citibank: 78103000190109853000117544
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To Ja Mrówka,
Tak, do Ciebie mówię! Mam dom, ale nie zawsze tak było. 

GO NAM

%

Fundacja Dar Serca 
KRS 0000262818

Fundacja Dar Serca pomaga bezdomnym i skrzywdzonym zwierzętom z podkrakowskich gmin. 
Mamy pod opieką konie, psy i koty. Dzięki naszej pracy i pomocy ludzi o wrażliwych  sercach w 2013 
roku 130 psów i kotów znalazło nowe, kochające domy. Nasi podopieczni mogą liczyć na fachową 
opiekę, pomoc weterynaryjną, dużo serca i wielkie starania o to, by mogły znaleźć nowe, odpowiedzialne 
rodziny. Podejmujemy również działania edukacyjne, akcje interwencyjne, imprezy plenerowe promujące 
różne sposoby spędzania wolnego czasu z naszymi pupilami. Prosimy o wsparcie naszych działań na 
rzecz zwierząt, bo od Państwa pomocy zależy ilu zwierzakom uda się pomóc. Dziękujemy!!!

Fundacja Dar Serca

twoja@pomoczwierzakom.pl,  inicjatywa.lokalna@gmail.com

32-043 Skała, ul. Olkuska 8   KRS: 0000262818, REGON: 120315280, NIP: 5130122129
tel.: 534 884 174, 882 180 526, tel./fax: 12 389 05 11,   Citibank: 78103000190109853000117544

1 uratuj 
życie

MUSISZ
ALE

NIC
MOŻESZ 

TO NIE KOSZTUJE.
WIELE ZMIENIA

A tak

PODAROWAĆ
ODDAĆ1% PODATKU PAŃSTWU

To Ja Mrówka,
Tak, do Ciebie mówię! Mam dom, ale nie zawsze tak było. 

GO NAM

%

Fundacja Dar Serca 
KRS 0000262818

Fundacja Dar Serca pomaga bezdomnym i skrzywdzonym zwierzętom z podkrakowskich gmin. 
Mamy pod opieką konie, psy i koty. Dzięki naszej pracy i pomocy ludzi o wrażliwych  sercach w 2013 
roku 130 psów i kotów znalazło nowe, kochające domy. Nasi podopieczni mogą liczyć na fachową 
opiekę, pomoc weterynaryjną, dużo serca i wielkie starania o to, by mogły znaleźć nowe, odpowiedzialne 
rodziny. Podejmujemy również działania edukacyjne, akcje interwencyjne, imprezy plenerowe promujące 
różne sposoby spędzania wolnego czasu z naszymi pupilami. Prosimy o wsparcie naszych działań na 
rzecz zwierząt, bo od Państwa pomocy zależy ilu zwierzakom uda się pomóc. Dziękujemy!!!

Fundacja Dar Serca

twoja@pomoczwierzakom.pl,  inicjatywa.lokalna@gmail.com

32-043 Skała, ul. Olkuska 8   KRS: 0000262818, REGON: 120315280, NIP: 5130122129
tel.: 534 884 174, 882 180 526, tel./fax: 12 389 05 11,   Citibank: 78103000190109853000117544

1 uratuj 
życie

MUSISZ
ALE

NIC
MOŻESZ 

TO NIE KOSZTUJE.
WIELE ZMIENIA

A tak

PODAROWAĆ
ODDAĆ1% PODATKU PAŃSTWU

To Ja Mrówka,
Tak, do Ciebie mówię! Mam dom, ale nie zawsze tak było. 

GO NAM

%

Fundacja Dar Serca 
KRS 0000262818

Fundacja Dar Serca pomaga bezdomnym i skrzywdzonym zwierzętom z podkrakowskich gmin. 
Mamy pod opieką konie, psy i koty. Dzięki naszej pracy i pomocy ludzi o wrażliwych  sercach w 2013 
roku 130 psów i kotów znalazło nowe, kochające domy. Nasi podopieczni mogą liczyć na fachową 
opiekę, pomoc weterynaryjną, dużo serca i wielkie starania o to, by mogły znaleźć nowe, odpowiedzialne 
rodziny. Podejmujemy również działania edukacyjne, akcje interwencyjne, imprezy plenerowe promujące 
różne sposoby spędzania wolnego czasu z naszymi pupilami. Prosimy o wsparcie naszych działań na 
rzecz zwierząt, bo od Państwa pomocy zależy ilu zwierzakom uda się pomóc. Dziękujemy!!!

Fundacja Dar Serca

twoja@pomoczwierzakom.pl,  inicjatywa.lokalna@gmail.com

32-043 Skała, ul. Olkuska 8   KRS: 0000262818, REGON: 120315280, NIP: 5130122129
tel.: 534 884 174, 882 180 526, tel./fax: 12 389 05 11,   Citibank: 78103000190109853000117544

1 uratuj 
życie

MUSISZ
ALE

NIC
MOŻESZ 

TO NIE KOSZTUJE.
WIELE ZMIENIA

A tak

PODAROWAĆ
ODDAĆ1% PODATKU PAŃSTWU

To Ja Mrówka,
Tak, do Ciebie mówię! Mam dom, ale nie zawsze tak było. 

GO NAM

%

Fundacja Dar Serca 
KRS 0000262818

Komenda Hufca ZHP Krzeszowice im. Szarych Szeregów, 
pragnie poinformować, iż w wyniku zbiórki publicznej 
(decyzja WSO.5311.9.2013) przeprowadzonej w dniach 
20.11.2013 - 31.01.2014 r. zebrano kwotę 844,90 zł.
Zebrane pieniądze zostaną wykorzystane na dofinansowanie 
śródrocznej działalności programowo - metodycznej drużyn 
Hufca. Dziękujemy wszystkim, którzy nas wsparli!

Z harcerskim pozdrowieniem CZUWAJ!
Komenda Hufca ZHP Krzeszowice

STAROCIE, BIBELOTY,
PORCELANA, KSIĄŻKI
STAROCIE, BIBELOTY,
PORCELANA, KSIĄŻKI

• SPRZEDAŻ • SKUP • 
tel. 662 660 373

YOGA W TENCZYNKU
tel. 604 470 772, ul. Tęczowa 5

Zapraszamy wszystkich,
niezależnie od wieku

i poziomu sprawności.
Zajęcia prowadzone są

w małych, kameralnych grupach.

Przyjdź, wzmocnij
i zrelaksuj

umysł i ciało.
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Strażacy zadziałali: nowa	sztuczna	ścianka	wspinaczkowa	w	okolicach	Krakowa

Historię powstania ścianki opowie-
dział zebranym druh prezes - Jacek 
Gąska. Pomysł jej pojawił się dwa 
lata temu, podczas wspólnej akcji  
strażaków z Będkowic z aktywistami 
z Fundacji Wspierania Rozwoju Wspi-
naczki "Wspinka", podczas wspólnej 
akcji sprzątania Doliny Będkowskiej. 
Trafił na podatny grunt, bo strażacy 
mieszkający w bezpośrednim sąsiedz-
twie znanych wspinaczom rejonów 
wspinaczkowych w dolinach Będkow-
skiej i Kobylańskiej, już od dłuższego 
czasu planowali utworzenie sekcji 
ratownictwa wysokościowego.
O możliwościach wykorzystania 
nowego obiektu na potrzeby szko-
lenia strażaków, a także dla lokalnej 
społeczności mówił naczelnik OSP 
w Będkowicach, st. asp. Michał Kraw-
czyk, pełniący także funkcję dowódcy 
sekcji w Jednostce Ratowniczo-Gaś-
niczej nr 3 w Krakowie.
Wójt Tadeusz Wójtowicz podkreślał 
zaangażowanie i upór strażaków 
w pozyskaniu środków na to przed-
sięwzięcie i fakt, że mimo wysokich 
wymagań formalnych doprowadzili 
je do końca. Koszt budowy ścianki 
przekroczył 32 tys. zł, z czego OSP 

w Będkowicach otrzyma refundację 
w wysokości 25 tys. Środki pocho-
dzą z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich (PROW 2007-13), tzw. 
"Małych Projektów" realizowanych 
na obszarze działania Lokalnej Gru-
py Działania Stowarzyszenie Korona 
Północnego Krakowa.
Zaproszony na uroczystość dowód-
ca JRG-3 bryg. Krzysztof Mendak, 
chwaląc dotychczasową współpracę 
zaoferował pomoc Państwowej Stra-
ży Pożarnej przy organizacji sekcji 
ratownictwa wysokościowego, wska-
zując na doświadczenia działającej 
przy JRG Specjalistycznej Grupy 
Ratownictwa - Wysokościowego 
SGRW. Goszczący w będkowskiej 
remizie zawodowi strażacy z JRG-3 
z Krakowa zaprezentowali różnego 
rodzaju sprzęt służący do akcji ratow-
niczych.
Podczas uroczystości krótki pokaz 
umiejętności zaprezentowali przed-
stawiciele sekcji wspinaczkowej UJ 
oraz dzieci i młodzież trenujący pod 
okiem Macieja Krzywdy - instruk-
tora znanego m.in. z prowadzenia 
zajęć wspinaczkowych w Gminnym 
Ośrodku Kultury i Sportu. On sam 

uczestniczył też aktywnie w pracach 
wykończeniowych, służył swoim 
doświadczeniem, projektował drogi 
wspinaczkowe i rozłożenie poszcze-
gólnych chwytów.
Głównym wykonawcą ścianki była 
firma Inwestbud z Nowego Sącza. 
Wykonana i sprawdzona pod kątem 
zgodności z Polską Normą ścianka 
ma u podstawy 9 m szerokości, w naj-
wyższym punkcie 6,5 m. Dla celów 

szkolenia z ratownictwa jaskiniowego 
wyposażona jest także w komin o sze-
rokości 75 cm.
Strażacy zapraszają wszystkich chęt-
nych, a szczególnie młodzież z Będ-
kowic i okolic,  do spróbowania swo-
ich sił na ściance. Informacji należy 
szukać na oficjalnej stronie straży 
z Będkowic: www.osp-bedkowice.eu!.

 v www.wielka-wies.pl 

Dzięki determinacji i zaangażowaniu strażaków-ochotników z Będkowic w ich remizie powstał obiekt 
sportowy, który ma służyć szkoleniu i aktywnej rozrywce. Po miesiącach prac budowlanych, wykończe-
niowych, szkoleniu operatorów przyszedł czas na oficjalne otwarcie ścianki wspinaczkowej.

Celem każdego przedsiębiorstwa jest 
maksymalizacja zysków. Aby ją uzy-
skać przedsiębiorstwo musi jak najdro-
żej sprzedać, jak najtaniej produkując. 
W systemie wolnorynkowym działa 
jednak dodatkowo element wymu-
szający odpowiednią jakość produktu 
– konkurencja. W kapitalizmie mamy 
więc prawdziwą wolność wyboru – 
możemy zdecydować się na produkty 
czy usługi tanie, o niskiej jakości; oraz 
coraz droższe, równocześnie będą-
ce coraz lepszymi. Przedsiębiorcy, 
którzy nie będą potrafili się do tych 
zasad dopasować zbankrutują – a na 
ich miejsce powstaną dwie, może 
trzy, nowe, mniejsze firmy, które będą 
bardziej konkurencyjne. Tak działa 
mechanizm rynkowy!
W Polsce jednak to teoretycznie ist-
niejące zjawisko nie działa. Dlaczego 
tak się dzieje? Nie sposób jest omówić 
dzisiaj wszystkich przyczyn takiego 
stanu rzeczy. Najważniejszą kwestią 
bez wątpienia są podatki. Jak słusz-
nie napisał kiedyś Karol Marks: „Jest 
tylko jeden sposób, by zabić kapita-
lizm: podatki, podatki i jeszcze raz 
podatki”. Socjaliści rządzący Polską 
za komuny, a także Ci, którzy przejęli 
władzę po nich postarali się, aby nigdy 
tego nie brakowało i aby przypad-
kiem nie były one za niskie. Jednak nie 
sama ich wysokość jest największym 

problemem. Cały system podatkowy 
jest niesamowicie skomplikowany, 
niespójny wewnętrznie i trudny do 
zrozumienia. Nie muszę do tego niko-
go przekonywać – doświadczył tego 
każdy z nas; w szczególności biznes-
meni. Stanisław Żółtek powiedział 
kiedyś:  „Mam wrażenie, że prawo 
podatkowe w Polsce tworzy nie par-
lament, ale jakiś wróg. Jakby ktoś – 
udając dobrą wolę – chciał dokopać 
polskim przedsiębiorcom”. Proble-
mem jest też niestabilność tego prawa. 
Nie dość, że podatki są zdecydowanie 
za wysokie i skomplikowane, to jesz-
cze prawo ich dotyczące zmienia się 
bardzo często. Połapać się w tym mają 
problem nawet prawnicy, urzędnicy 
i doradcy finansowi!
Przyjrzyjmy się więc systemowi 
podatkowemu. Dzisiaj opodatkowa-
ny jest prawie każdy aspekt naszego 
życia. Płacimy haracz dla rządu za to, 
że pracujemy; za to, że otrzymamy 
spadek lub odpowiednio kosztowny 
prezent; za zwycięstwo na loterii; za 
wzięcie pożyczki; za posiadanie grun-
tu, domu czy mieszkania… można by 
wymieniać bez końca. Najbardziej 
uciążliwym jest bez wątpienia podatek 
PIT. To paradoks, że praca w Polsce 
jest obciążona podatkiem akcyzowym 
– który ze swojej definicji powinien 
być opłatą od towarów luksusowych! 

Skoro już o akcyzie – czy wiecie, że 
około 70% ceny papierosów, wódki 
czy paliwa to podatki?
A teraz na spokojnie – co by się sta-
ło jakbyśmy zlikwidowali podatek 
dochodowy i składki ZUSowskie? 
Drastycznie spadłyby koszty pracy. 
Przedsiębiorcy mogliby natychmiast 
zatrudnić więcej osób, płacić im wyż-
sze pensje, równocześnie wydając 
mniej (potaniałyby produkty). Czy 
nie pięknie? Tak samo jest z akcyzą 
na paliwo. Każdy produkt i półpro-
dukt trzeba co najmniej raz przewieźć, 
nim trafi do sklepów i konsumentów. 
Do wyprodukowania wielu z nich 
również często potrzeba paliw. Jak 
bardzo podniósłby się komfort życia 
przeciętnego człowieka, jeśli ceny 
produktów byłyby obniżone o koszt 
podatków na paliwa!
Oczywiście, musimy się dobrze zrozu-
mieć. To nie jest tak, że my możemy 
sobie dowolnie podatki obniżać, nie 
wywołując innych skutków. Trzeba 
również ciąć koszty, bo przecież nie 
chcemy żyć na długu! Moim zdaniem 
najlepsze jest państwo minimum. 
Pozwala zrealizować to, o czym 
pisałem przed chwilą – radykalnie 
obniżyć podatki. Równocześnie opie-
ra się na założeniu, że człowiek jest 
racjonalny. Zabiera tylko tyle, ile jest 
potrzebne na cele wspólne. Pozostawia 

w kieszeni czło-
wieka znacznie 
więcej, i nie 
przeszkadza 
mu w żaden 
sposób dbać 
o swój interes. Każdy ma wolny wybór 
– sam decyduje o swoim życiu!
Dzisiaj Polska stoi przed wielkim 
wyzwaniem. Musimy z parlamentu 
wymieść starych, postkomunistycz-
nych socjalistów i zamienić ich nową, 
świeżą wizją, która będzie w stanie 
„rozbić beton”. Musimy zbudować 
państwo oparte na prostym, stabilnym 
prawie i niskich podatkach. Tylko to 
pozwoli nam się rozwijać, bogacić 
i żyć na wysokim poziomie. Polacy 
– pokażcie, że zasługujecie na okre-
ślanie mianem racjonalnych!

 v Conrad Gadomski 
knpolkusz@wp.pl

Felieton

PolSka też może być rajem Podatkowym
Co jakiś czas media obiega wiadomość o tym, że bogate przedsiębiorstwo zmienia 
swoją „narodowość”, przenosząc się i rejestrując w innym niż dotychczas państwie. 
Zwykle czynią to z jednego, bardzo prostego powodu – przez PODATKI.

knpolkusz@wp.pl
knpolkusz.cba.pl

facebook.com/KNP.Olkusz

• Wolność • Własność •
• Sprawiedliwość •

Kongres Nowej Prawicy
w Olkuszu

Kongres Nowej Prawicy
w Olkuszu

Kongres Nowej Prawicy
w Olkuszu

Kultura słowa i poprawność językowa 
wśród młodzieży pozostawiają wiele 
do życzenia. Opracowanie „Wyraź-
nie… Dokładnie… Precyzyjnie…” 
pomaga rozwiązać problem. Znajdują 
się w nim gotowe zestawy przygo-
towujące do pracy scenicznej oraz 
ćwiczenia wpływające na rozwija-
nie wyobraźni i poszerzanie wiedzy 
z zakresu prezentacji publicznej. 
Książka adresowana jest do młodzieży 
uczącej się w klasach artystycznych, 
szkołach o profilu teatralno-filmowym 
lub medialnym, pracowników społecz-

nych, nauczycieli oraz instruktorów 
teatralnych pracujących z młodzieżą.

Przemysław Kania 
urodzony 23 maja 1983 roku, wycho-
wywał się we wsi Gorenice w Mało-
polsce. Doktor w dziedzinie sztuk 
teatralnych, z zawodu aktor i nauczy-
ciel akademicki, specjalista wymowy 
i logopedii artystycznej. Autor, scena-
rzysta i reżyser wielu spotkań, projek-
tów i zajęć artystycznych dla dzieci 
i młodzieży. Na zajęciach i lekcjach 
artystycznych skłania uczestników do 
szukania w sobie takiej prawdy, która 

będzie dla widza zabawna, ciekawa 
i wzruszająca. Prowadzi do pozna-
wania rzeczywistości przez pryzmat 
sztuki teatralnej oraz literatury. 

SzCzegóły
Wydawca: Novae Res, 2014

Format: 121x195 mm, oprawa  
miękka ze skrzydełkami

Wydanie: Pierwsze
Liczba stron: 118

Możliwość zamówienia na www.
zaczytani.pl, bezpośrednio w wydaw-
nictwie oraz w księgarniach.

„WYRAźNIE... DOKłADNIE... PRECYZYJNIE...” 
RECYTACJA I WYSTĄPIENIA PUbLICZNE - DR PRZEmYSłAW KANIA

Książka jest wynikiem pracy autora z  młodzieżą i  nauczycielami w  czasie 
wykładów, warsztatów i spotkań. Na podstawie zebranych doświadczeń i uwag 
dotyczących programów nauczania, opracowane zostały podstawowe zasady 
i ćwiczenia dotyczące recytacji oraz wystąpień publicznych.

32-080 ZABIERZÓW
UL.CMENTARNA 22 

(obok cmentarza parafialnego) 

GODZINY OTWARCIA 
8.00-17.00
8.00-12.00

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

tel. 12-257-79-59

tel. 668-047-005
tel. 693-756-023

KONTAKT

www.kamieniarstwokruk.pl
kamkruk@op.pl

A  NAGROBKÓW 
RÓWNIEŻ 

W FIRMIE POGRZEBOWEJ 
W MODLNICZCE 

WYSTAWA

Nowoczesne rozwiązania protetyczne
Leczenie kanałowe

Bezbolesne usuwanie zębów
Stomatologia dziecięca

Materiały najwyższej jakości
RVG/RTG

www.stomatolog-krzeszowice.pl

ul. Daszyńskiego 4,
Krzeszowice (koło rynku)

tel. 519 440 519
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wydarzenia kulturalne, imPrezy, SPotkania

CHRZANÓW

Kino "Sztuka" w Chrzanowie zaprasza
"WILK Z WALL STREET"

•	06.03	godz.	19.30	•
reż.:	M.	Scorsese;	czas:	179	min.;	gat.:	kom.	kryminalna/biogr.;	prod.	USA,	15	lat

Cena	biletu:	Poniedziałek	-	Czwartek:	13,00	zł.	Piątek	-	Niedziela:	norm.	15,00	zł,	ulg.	13,00	zł.

"SIERPIEŃ W HRAbSTWIE OSAGE"
•	06.03	godz.	17.00	•

reż.:	J.	Wells,	czas:	130	min.	gat.:	dramat/komedia;	prod.	USA,	15	lat
Cena	biletu:	Poniedziałek	-	Czwartek:	13,00	zł.	Piątek	-	Niedziela:	norm.	15,00	zł,	ulg.	13,00	zł.

 "300:POCZĄTEK ImPERIUm" 2D 3D PREmIERA
•	07.03.	godz.	17.30	(3D),	20.00	(3D)•	08.03.	godz.	15.00	(3D),	17.30	(3D)	•

•	09-12.03	godz.	17.30	(3D),	20.00	(3D)	•	13.03	kino	nieczynne	•	14-20.03	godz.	17.30	(2D),	20.00	(3D)	•
reż.:	Noam	Murro;	czas:	103	min.	gat.:	dramat/akcja	prod.	USA,	12	lat

Cena	biletu	2D:	Piątek	-	Niedziela:	norm.	15,00	zł,	ulg.	13,00	zł.	Poniedziałek	-	Czwartek:	13,00	zł.
Cena	biletu	3D:Piątek	-	Niedziela:	norm.	20,00	zł,	ulg.	17,00	zł.	Poniedziałek	-	Czwartek:	17,00	zł.

"RODZINKA NIE Z TEJ ZIEmI" [dubbing PL]
•	07.03	godz.	15.30	•	09-12.03	godz.	15.30	•	13.03	kino	nieczynne	•	14-16.03	godz.	15.30	•
reż.:	C.	Brunker;	czas:	89	min.;	gat.:	animacja/komedia/przygodowy;	prod.	Kanada/USA,	b/o
Cena	biletu:	Poniedziałek	-	Czwartek:	13,00	zł.	Piątek	-	Niedziela:	norm.	15,00	zł,	ulg.	13,00	zł.

 "FACET NIE(POTRZEbNY) OD ZARAZ" (babski wieczór)
•	08.03	godz.	20.15	•	

reż:	W.	Migoń;	czas:	88	min.;	gat.:	komedia	romantyczna;	prod.	Polska,	12	lat
Cena	biletu:	12	zł	(kobiety),	14	zł	(mężczyźni)

"KAmIENIE NA SZANIEC"
•	22.03.	godz.	17.00,	19.30	•	23.03.	kino	nieczynne	•	24-27.03.	godz.	17.00,	19.30	•

reż.:	R.	Gliński;	czas:	112	min.	gat.:	dramat/wojenny;	prod.	Polska,	13	lat
Cena	biletu:	Poniedziałek	-	Czwartek:	13,00	zł.	Piątek	-	Niedziela:	norm.	15,00	zł,	ulg.	13,00	zł.

ROYAL RUSSIAN BALLET
Dla	wielbicieli	baletu	szykuje	się	nie	lada	gratka!	Miejski	Ośrodek	Kultury,	Sportu	i	Rekreacji	w	Chrzanowie	zaprasza	13	
marca	o	godz.	19.00	na	występ	Royal	Russian	Ballet.	W	wykonaniu	tych	artystów	zobaczymy	"Jezioro	łabędzie".	Bilety	w	

cenie:	100	zł	parter,	80	zł	balkon	do	nabycia	w	Informacji	MOKSiR	(tel.	32	6233086	wew.	36)

 STRAIGHT JACK CAT ZAGRA W KOTŁOWNI
15	marca	o	godz.	20.00	w	klubie	Stara	Kotłownia	wystąpi	zespół	Straight	Jack	Cat	zwycięzca	ubiegłorocznej	edycji	

KLANG-u.	Bilety:	10	zł	(przedsprzedaż	w		Informacji	MOKSiR).

SZAFIROWA ROMANCA 
Miejski	Ośrodek	Kultury,	Sportu	i	Rekreacji	w	Chrzanowie	zaprasza	21	
marca	o	godz.	18.00		do	sali	teatralnej	na	koncert	poetycki	"Szafirowa	
romanca"	poświęcony	pamięci	Konstantego	I.	Gałczyńskiego.	Spektakle	
dla	szkół	odbędą	się	w	godzinach	10.00	i	12.00.	Bilety	w	cenie	5	zł.	

KONCeRT ZeSpOŁu TGD
Stowarzyszenie	„Do	Źródła”	zaprasza	na	koncert	zespołu	TGD,	który	
odbędzie	się	(w	sali	teatralnej	MOKSiR)	23	marca	o	godz.	18.00.	Bilety		
w	cenie:	normalny	25	zł,	ulgowy	20	zł	dostępne	w	Informacji	MOKSiR		
(32	62	330	85	wew.53)	od	3	marca.	Przedsprzedaż	internetowa:	

dozrodla@gmail.com.

III NOC TeATRu TYM RAZeM MIĘDZYNARO-
DOWO

29	marca	o	godz.	19.00	w	sali	teatralnej	MOKSiR	rozpocznie	się	III	Noc	
Teatru.	Będzie	można	zobaczyć	pięć	przedstawień	grup	teatralnych	z	
Polski	i	-	po	raz	pierwszy	-	także	z	zagranicy.	Bilety	w	cenie	25	zł	do	
nabycia	w	Informacji.	Szczegółowy	plan	już	wkrótce	na	stronie	www.

moksir.chrzanow.pl

SpeKTAKL „pRAWDA”
Miejski	Ośrodek	Kultury,	Sportu	i	Rekreacji	w	Chrzanowie	oraz	Teatr	Bagatela	zapraszają	na	spektakl	"Prawda".	Czy	i	jak	
można	udoskonalić	techniki	zdradzania?	Tego	dowiemy	się	5	kwietnia	o	godz.	18.00.	Bilety	w	cenie	65	zł.	parter,	55	zł.	

balkon,	dostępne	w	Informacji	MOKSiR	(32	6233086	wew.53).

pRZeGLąD KApeL KLANG
Już	po	raz	kolejny	MOKSiR,	CHTVL	i	Stowarzyszenie	Przyjaźni	Miastu	organizują	przegląd	kapel	KLANG	w	ramach	

Słonecznej	Fali	Muzyki.	Regulamin	i	formularz	zgłoszenia	do	pobrania	na	stronie	moksir	(www.moksir.chrzanow.pl).	Na	
zgłoszenia	czekamy	do	30	kwietnia	2014.	Termin	imprezy:	10	maja	2014	r.

TRZEbINIA

Kino "Sokół" w Trzebini zaprasza

WIELKA WIEŚJERZmANOWICE - PRZEGINIA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach rea-
lizuje projekt socjalnyod dnia 17.02.2014 r. do dnia 18.04.2014 r.  

pt. „Daj serce”
Projekt	jest	skierowany	do	osób	niepełnosprawnych	i	ich	rodzin,		
a	jego	głównym	celem	jest	integracja	w	środowisku	lokalnym.

Miejsce	realizacji:	Środowiskowy	Dom	Samopomocy,	32-048	Jerzmanowice	371B

W	ramach	projektu	będą	się	odbywać	następujące	działania:
•	plastykoterapia,	-	trening	kulinarny,
•	muzykoterapia,	-	porady	psychologa,
•	wycieczka	krajoznawcza,	-	kurs	tańca,
•	integracyjne	spotkania	kulturalne.

więcej	informacji	na:	www.jerzmanowice-przeginia.pl

„CZYSTY ANIOłEK”  
W GmINIE WIELKA WIEŚ

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiel-
kiej Wsi serdecznie zaprasza do wzięcia udzia-
łu w ogólnopolskiej akcji „Czysty Aniołek”, 
zainicjowanej przez Stowarzyszenie Piękne 
Anioły. Mydła, szampony, pasty, szczoteczki 
do zębów oraz ręczniki, to podstawowe środki 
czystości, których często brakuje w najuboż-
szych rodzinach. 

Wszystkie osoby, które chciałyby pomóc po-
trzebującym dzieciom – bo to właśnie dzieci są 
adresatami akcji – mogą przynosić ww. artykuły 
do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Wielkiej Wsi, Szyce 65. 

Zebrane środki pracownicy socjalni przekażą do 
najbardziej potrzebujących dzieci. Zbiórki będą 
organizowane również w szkołach, instytucjach 
i  firmach na terenie naszej gminy. 

Patronat nad akcją sprawuje Rzecznik Praw 
Dziecka. Więcej o ogólnopolskiej akcji Czysty 
Aniołek tutaj: www.piekne-anioly.org/czystya.php

www.wielka-wies.pl

JACK STRONG 
•	6.03	-	19:30	•

czas	trwania:	2	godz.,	7	min.,	gatunek:	szpiegowski/akcja,	Polska

mARATON FILmOWY (Dzień Kobiet) 
8.03 – 18:00 - „DZIEŃ KObIET”	–	thriller/dramat,	Polska   

8.03 –20:00 „WSZYSTKIE KObIETY mATEUSZA”	–	komedia,	Polska
Cena	biletu	na	maraton:	15zł	–	Panie,	20zł	–	Panowie 

TAJEmNICA FILOmENY 
•	07.03,	09.03,	11.03,	12.03	–	seanse	19:30	•	13.03	–	19:00	•

czas	trwania:	1	godz.,	34	min.,	gatunek:	dramat/na	faktach,	W.Brytania

KAmIENIE NA SZANIEC 
•	14.03,	16.03,	18.03,	19.03,	20.03	–	seanse17:00	i	19:30	•	15.03	–	19:30	•

czas	trwania:	2	godz.,	gatunek:	dramat/wojenny,	Polska

LEGO-przygoda – dubbing pl (3D i 2D)
•	09.03	-	3D	15:00	i	2D	17:00	•	11.03	-	3D	17:00	•	12.03	-	2D	17:00	•	13.03	-	3D	19:00	•
czas	trwania:	1	godz.,	40	min.;	gatunek:	animowany/komedia,	USA/Dania/Australia

WKRĘCENI 
•	6.03	-	17:00	•

czas	trwania:	1	godz.,	40	min.;	gatunek:	komedia,	Polska
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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.

Nadal szukamy przyjaznych domów dla małych, ślicznych, przyjaznych kotków, które wegetują na Osiedlu 
Jurajskim w Krzeszowicach. Klika z nich znalazło już wymarzone domy, jednak pozostała gromadka nadal 

potrzebuje pilnej pomocy.
Liczymy na niezawodnych przyjaciół zwierząt. Każda pomoc jest na wagę złota.

Tel. 12/282-07-52 lub 668-200-223.
Dziękujemy!

S.O.S.

EUROPOSŁANKA  PROF. JOANNA SENYSZYN
zaprasza do swojego biura w Olkuszu, które mieści się przy  

ul. Bylicy 1 (siedziba Sojuszu Lewicy Demokratycznej) na dyżury:

• poniedziałki godz. 15:00 – 17:00
• czwartki godz. 15:00 – 18:00.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej  
www.Sld.OlKUSZ.Pl

GEODETA
mgr inż. Paweł Wydmański

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

Zapraszamy
poniedziałek - piątek

9.00 - 17.00
www.archi-geo.pl

Mercedes W110 - „Twoje auto do Ślubu”

To był wyjątkowy mecz. 2 marca 
w Ośrodku Sportowo Rekreacyjnym 
w Zabierzowie wszyscy zagrali dla Kajt-
ka. A zaczęli jego koledzy i rówieśnicy 
z Akademii Piłkarskiej Kmita Zabie-
rzów, którzy jako pierwsi wybiegli na 
parkiet hali sportowej, aby rozegrać mecz 
ze szkółką piłkarską Wisły Kraków. 
Burzę oklasków i zachwytu wywołało 
pojawienia się Kajtka na boisku. Nie 
chciał tylko oglądać meczu z trybun, lecz 
stanął w bramce, popisując się kilkoma 
udanymi interwencjami. Po zmaganiach 
„Skrzatów” i „Żaków” naprzeciwko 
siebie stanęły drużyny TVP Kraków 
i Los Galacticos (m.in. Jerzy Kowalik, 
Andrzej Ziarkowski, Michał Miśkie-
wicz, Henryk Krawczyk, Wiesław Cader, 
Janusz Apostolski, Piotr Stanek, Wania 
Wukota, Dariusz Marzec, Tadeusz Naba-
gło, Robert Lipnicki, Grzegorz Zawa-
diński, Wiesław Dudzik). Galaktyczni 
zwyciężyli 4:2. Ważniejszy był jednak 
wynik trwającej w OSR kwesty i licytacji 
prowadzonej przez Agnieszkę Rokitę 
i Olimpię Górską. W niedzielne popo-
łudnie udało się zebrać prawie 12 tysięcy 
zł. Przedmioty na licytację przekazały 
m.in. siostry Radwańskie, wójt Elżbieta 
Burtan, Radosław Kawęcki, Mateusz 
Ziółko, drużyna Wisły Kraków, kardynał 
Stanisław Dziwisz, Leszek Możdżer. 

Kajetan Korpak ma 8 lat. Mieszka 
w Bolechowicach. Chodzi do drugiej 
klasy szkoły podstawowej w Brzeziu.  
Od urodzenia nie ma nóg i porusza się 
na wózku inwalidzkim oraz na rękach, 
które niedługo będą odczuwać coraz 
większy ciężar rosnącego ciała. Jednak 
to jedyny sposób na integrowanie się 
z rówieśnikami podczas zabaw. Jest 
bardzo lubiany przez kolegów. Świetnie 
się uczy, a geografia jest jedną z wielu 
pasji jakie posiada. Kraje, ich położe-
nie i stolice ma w małym palcu. Jest 
ciekawy świata i wie, że nie ma rzeczy 
niemożliwych. Swoim optymizmem 
zaraża innych...
Jednak największą pasją Kajtka jest pił-
ka nożna, a największym marzeniem 
biegać i zdobywać bramki, tak jak jego 
idol Ronaldo. Wierzy, że to w końcu 
nastąpi... Niestety na razie nie może 
spełnić tego marzenia, gdyż do pełni 
szczęścia potrzebne są specjalistyczne 
protezy, które zastąpią nóżki. Ich cena to 
około 60 tysięcy złotych. To olbrzymia 
kwota, ale tak naprawdę niewielka cena 
za uśmiech i szczęście Kajtka...

 v www.osrzabierzow.pl

MARZENIE KAjTKA
Prawie 12 tys. w Zabierzowie i ponad 9 tys. zł w Bolechowicach – tyle pieniędzy na zakup 
protez nóg dla 8-letniego Kajetana Korpaka udało się zebrać podczas akcji charytatywnej.

Ty też możesz pomóc spełnić marzenie Kajtka, każda wpłata ma znaczenie!
Pieniądze można wpłacać na konto Caritas Archidiecezji Krakowskiej Bank BSP o/Kraków,  

nr: 58 8589 0006 0000 0011 1197 0001 z dopiskiem „Leczenie Kajetana Korpak” 
Można równie przeznaczyć dla Kajtka 1 proc. podatku. Nazwa OPP: Caritas Archidiecezji Krakowskiej  

nr KRS: 0000207658. Cel szczegółowy: „Leczenie Kajetana Korpak” 

Pieski szukają domu

Kilka dni temu została uratowana 
z pseudoschroniska w Olkuszu 5-mie-
sięczna sunia, której daliśmy imię 
Nadia. 
Psina waży w tej chwili ok. 10 kg, 
więc będzie docelowo raczej średnim 
psem. Została odpchlona, odrobaczona 
i zaszczepiona. Nadusia z pewnością nie 
jest najpiękniejszym psem na świecie, 
ale za to może być najbardziej kocha-
nym, jeśli tylko ktoś zechce w niej zoba-
czyć swojego przyjaciela. Pokochajcie 
Nadusię, a ona obdarzy Was miłością 
i przywiązaniem i nigdy nie zawiedzie.
Suczka jest pod opieka Fundacji Dar 
Serca.
Warunkiem adopcji jest podpisanie 
umowy adopcyjnej i zgoda na steryli-
zację po osiągnięciu dojrzałości.

Fundacja Dar Serca wciąż poszukuje 
odpowiedzialnego domu dla pięknego 
psa Kanara.
Kanar ma ok. 6 lat. Przebywał przez 
jakiś w schronisku w Racławicach, ale 
był atakowany przez inne psy zamiesz-
kujące ten sam kojec.
Kanar jest przyjazny, radosny, grzecz-
ny, uwielbia kontakt z człowiekiem, 
głaskanie, przytulanie. Ma charakter 
i umaszczenie bokserów. Bardzo lubi 
spacery.
Umie chodzić na smyczy. Ma dużo 
energii i jest zdrowym psem w peł-
ni sił.
Obecnie przebywa w podkrakowskim 
hoteliku dla zwierząt. Został odpchlony, odrobaczony i zaszczepiony, 
a także wykastrowany i zaczipowany.
Warunkiem adopcji jest podpisanie umowy adopcyjnej. 

NADIA KANAR

KONTAKT	W	SPRAWIE	ADOPCJI:	882	180	526 AUTO CZĘŚCI KRIS

CZĘŚCI DO SAMOCHODÓW WSZYSTKICH MAREK. KONKURENCYJNE CENY!!!

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

KRZESZOWICE, UL. KOŚCIUSZKI 54 (pawilon Biedronki)
PON - PT 800 - 1700, SOB. 800 - 1300

TEL. (12) 282 03 15, 783 285 834



12 małopolskiReklamy

BIURO TŁUMACZEŃ

www.lexa.com.pl

tel. kom.: 607 755 722

ul. Lubostroń 22G/46 (Szwai)
30-383 Kraków Ruczaj

Rynek 5/3, 32-050 Skawina

MARKET INSTALACYJNO-BUDOWLANY

www.instal-skucinscy.pl

TECHNIKA GRZEWCZA
INSTALACJE SANITARNE

WYPOSAŻENIE ŁAZIENEK
PANELE, FLIZY, FARBY

Rudawa, ul. Krakowska 72         kom. 500 665 008
JUŻ OTWARTE! ZAPRASZAMY!

Już wkrótce zapraszamy  
do naszego biura w Krzeszowicach,  

przy ul. Legionów Polskich 1.

 Kontakt pod numerem telefonu: 796 351 499.

 Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

 Więcej informacji - w kolejnym numerze  
“Gwarka Małopolskiego”.


