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SKUTERY
SERWIS “U PANA LESZKA”

Drodzy Czytelnicy!
Fundacja Dar Serca dla Zwierząt, którą staramy się wspierać,
od kilku dni ma pod swą opieką 9 szczeniąt, które zostały
odebrane podczas interwencji, 7 kociąt, które ktoś podrzucił
pod bramę przytuliska oraz karmiącą mamę wyciągniętą ze
schroniska w Olkuszu z trojgiem szczeniąt, które wymagały
podania surowicy.
Wszystkie maluchy muszą zostać odpchlone, odrobaczone,
zaszczepione przynajmniej dwukrotnie. Dla Fundacji oznacza
to finansowy dramat. I bez tego jest ciężko, gdyż ma ona na
utrzymaniu ok. 30 dorosłych psów. Wszystkie muszą dostać
jedzenie, kilka wymaga stałego leczenia, dwa w najbliższym
czasie muszą przejść operacje.
Każdego, kto mógłby w jakikolwiek sposób dołożyć “cegiełkę” od siebie, prosimy o wpłaty na konto:
Fundacja Dar Serca, ul. Olkuska 8, Skała
CITIBANK 78 1030 0019 0109 8530 0011 7544
Ciąg dalszy na str 11.

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

• 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

ul. Ks. Mądrzyka 2

obok Banku Spółdzielczego W TENCZYNKU

Optyk
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KOTŁY CO
GRZEJNIKI
ARTYKUŁY OGRODNICZE
MATERIAŁY INSTALACYJNE
KLIMATYZACJE
WYPOSAŻENIE ŁAZIENEK
EKOLOGICZNE ŹRÓDŁA ENERGII:
- Rekuperacja
- Kolektory słoneczne
- Pompy ciepła

536 987 654
888 34 35 35
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SKLEP ABC "GAZDA"
POLECA:
• mięso-wędliny
• art. spożywcze
• art. monopolowe
• pieczywo z piekarni "GRONPIEK"
• nabiał
CZYNNE:
pon-pt 7.00-16.00
sobota 7.00-14.00 17.00-20.00
niedziela 12.00-20.00

Technika grzewcza



Zabierzów:

4 a, 13 a oraz 19 a.
Tel. 696 595 118

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



12 346 33 99
788 15 16 17

Sprzedam
trzy widokowe
działki budowlane
w Beskidzie Niskim

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



Kryspinów:

JERZMANOWICE 128B, Tel. 513 410 697

SUPER PROMOCJA:
KIEŁBASA
ROŻNOWA
9,50 zł/1 kg

ŁOPATKA B/K
12,99 zł/1 kg
WÓDKA
KRUPNIK 0,5 l
17,50 zł/szt
Promocja ważna od 9.08 do 22.08.2013 r.

LETNIA PROMOCJA

GRZEJNIK STALOWY
OD 136 zł

KOTŁY WĘGLOWE
CENY JUŻ OD

1700 zł

ALU-PEX WAVIN
2,29 zł/mb

Zapraszamy do naszych sklepów:
• LISZKI 191, tel. 12/280-66-27
• IGOŁOMNIA 260 A, tel. 12/352-26-11
• BRZEŹNICA 358, tel. 33/843-50-48, 501-413-258

SPRZEDAŻ RATALNA

e-mail: sklep@instal-skucinscy.pl
www.instal-skucinscy.pl
*Oferta ważna do wyczerpania zapasów
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RUSZA INWAZJA INICJATYW DLA M£ODZIE¯Y

KĄCIK KOLEKCJONERA

Daj im szanse poznaæ siebie, poznaæ swoje

W NBP lato w pełni

mo¿liwoœci!
Daj im szanse poznaæ swoje œrodowisko, daj im
szanse na aktywnoœæ
Wyrównujemy szanse na dobry start w doros³e
¿ycie m³odzie¿y ze wsi i ma³ych miast
Masz pomys³?
My damy pieni¹dze

13

regionalny
konkurs
grantowy

Program „RÓWNAÆ SZANSE 2013"
REGIONALNY KONKURS GRANTOWY
zajrzyj na www.rownacszanse.pl

Polska Fundacja Dzieci i M³odzie¿y zaprasza do wziêcia udzia³u w Regionalnym Konkursie Grantowym
og³oszonym w ramach Programu Polsko-Amerykañskiej Fundacji Wolnoœci „Równaæ Szanse 2013”.
O dotacje do 7 000 z³ na dzia³ania trwaj¹ce minimum 6 miesiêcy (pomiêdzy 1 stycznia a 31 lipca 2014 roku)
mog¹ siê ubiegaæ organizacje pozarz¹dowe, gminne domy kultury, gminne biblioteki i nieformalne grupy
doros³ych, które chc¹ za³o¿yæ organizacjê pozarz¹dow¹.
Celem Programu jest wyrównywanie szans na dobry start w doros³e ¿ycie m³odzie¿y w wieku gimnazjalnym i
ponadgimnazjalnym (13-19 lat) z miejscowoœci do 20 tysiêcy mieszkañców.
Na stronie www.rownacszanse.pl znajduj¹ siê szczegó³owe informacje o konkursie wraz z zasadami i
kryteriami oceny oraz dostêp do elektronicznego formularza wniosku.
Termin nadsy³ania wniosków mija 10 paŸdziernika 2013 roku!

W dniu 29.07.2013 NBP opublikował specjalny komunikat dla kolekcjonerów, w którym między innymi informuje o emisjach popularnych monet z niedrogich metali.
„Dużą zmianą będzie zakończenie – od maja 2014 roku – emisji dwuzłotowych
monet okolicznościowych ze stopu Nordic Gold. Ich miejsce zajmą monety
okolicznościowe o nominale 5 zł, parametrach (wielkość i masa) i funkcjonalnościach identycznych z obiegowymi 5-złotówkami – te monety będą bardziej
praktyczne, gdyż zapłacimy nimi bez problemu np. w automatach czy parkometrach. Podobne rozwiązanie z powodzeniem funkcjonuje w innych państwach
Unii Europejskiej i świata. NBP wyemituje także pierwszy w Polsce polimerowy
banknot kolekcjonerski, wykorzystujący wizerunek niewprowadzonego nigdy
do obiegu projektu banknotu z wizerunkiem Józefa Piłsudskiego. Projekt ten
powstał w pierwszej połowie lat ’90 w pracowni Andrzeja Heidricha, który ręcznie
rysuje polskie banknoty od przeszło 50 lat. Ten szczególny banknot powstanie
z okazji setnej rocznicy utworzenia Legionów Polskich i zostanie wyemitowany
w nakładzie 30 000 sztuk.”
Tak to już u nas w Polsce bywa – wszyscy chcieliśmy dobrze, a wyszło jak
zwykle. Jeszcze raz potwierdza się przypuszczenie, że ze względu na dużą
popularność od kilkunastu lat, do władz decydujących o emisjach monet kolekcjonerskich dostała się duża grupa osób z serialu „Kiepscy”. Bo chwała im za
nowe tematy (nie zawsze sensowne), za nowe technologie, bo nie jesteśmy
w tym najgorsi, ale produkcja, bo nie można tego inaczej nazwać popularnych
monet kolekcjonerskich w nakładach milionowych to już jest megalomania.
W Polsce od lat już wiadomo, że jest około 50.000 kolekcjonerów monet. Taka
ilość monet wystarcza dla wszystkich, by mogli być zadowoleni. Ale nie, my
z jakichś względów musimy robić coś inaczej niż inni. 2-ki to są monety zbierane przez całą Europę i nie tylko. Bank nie może się przyznać do porażki, jaką
poniósł przy emisji monet 2 złotowych. Po pierwsze jest tego dużo w ilościach
tematycznych (serie są w większości nudne), i po drugie – najważniejsze –
żaden kraj nie emituje (czytaj produkuje) popularnych monet kolekcjonerskich
w ilościach milionowych. U nas tak. Jest to chęć zysku, a NBP ma stać na
straży naszego pieniądza. Tu jednak ewidentnie ulega presji tych, którzy są
ogarnięci ideą robienia szmalu. To prawda, kraje strefy Euro, emitują swoje 2-ki w ilościach milionowych.
Nie robią jednak tyle tematów. Ponadto, euro zbiera ponad 30 mln ludzi. Inni, którzy mają przepiękne monety
kolekcjonerskie np. Ukraina (20 – 50 tys.), Kazachstan (50 tys.), nie warto tu wspominać o Białorusi, którą tak
krytykujemy, że ich emisje są poszukiwane – nakłady 2 do 5 tys. sztuk. Nasze natomiast obecnie w dużych
ilościach wracają do NBP i nikt nie wie dokładnie co z nimi zrobić. Sklepy i handel ich nie chcą. Bank na swoje
pocieszenie, też zastosował metodę. Pobiera prowizje 3 % od liczenia zwracanych monet. Kpina ze swoich
klientów. To co w Grecji, dodatek za to, że urzędnik siedzi w banku i obsługuje klienta. Hitem są wiadomości
o „wiośnie arabskiej”, rewolucjach w Egipcie czy Syrii, ale jak tak dalej pójdzie i doradcami ministrów będą
ludzie bez zdrowego rozsądku to i my zadziwimy świat jakąś rewolucją. Od naszej w 1998 roku minęło sporo
lat, a tu nic nie słychać, żebyśmy wyciągali jakieś wnioski z minionych błędów i wypaczeń. Nigdy nie byłem
pesymistą, ale tym razem się nie da. Dla pokrzepienia serc, wizerunki nowych monet naszych sąsiadów.
Plan emisyjny – następnym razem.
Ryszard Marczukiewicz • Salon kolekcjonerski • ul. Kościuszki 12, 32-300 Olkusz, tel. 691 364 130

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

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

32-065 Krzeszowice, Rynek 7, tel./fax. (12) 282 16 01 / biuro@geokontrakt.pl
PON –PT. 900–1200 oraz 1400–1800; SOB. 900–1200; Poza godzinami pracy kontakt telefoniczny: 501 579 472, 501 579 526

CHCESZ ZMIENIĆ DOSTAWCĘ
ENERGII ELEKTRYCZNEJ
- PRZYJDŹ DO NAS !

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

Odkryj Winergetic Premium Passive,

pasywne możesz tworzyć duże konstrukcje okienne nie

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

ZAMIENIMY!!!

Dwukrotny laureat
Godła Promocyjnego
„Teraz Polska”

www.oknoplast.com.pl

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:
2
2
160 000 zł
70 m do remontu + 2000 m 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
ANIU
IW
SK
W POZY OTECZNYCH,
W HIP
KREDYTÓ WKOWYCH
GOTÓ
ZAKUPIE
ORAZ PRZYODÓW.
SAMOCH

Powyższe ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

U NAS WYNEGOCJUJESZ PROWIZJĘ!
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KUPON 10%

WIELKA WIEŚ

NA ZAKUPY SZKOLNE
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ZAPRASZA
SKLEP „MAJEWSKI”
OBNIŻAMY CENY
DLA CIEBIE!!!

DODATKOWE PROMOCJE:

PIÓRO
FRIXION
14,50 zł

Wyjazd z GOKiS na rafting
28 lipca (w niedzielę) grupa gimnazjalistów wyjechała
spod GOKiS w Wielkiej Wsi,
aby przeżyć "szaloną" przygodę. Aby zażyć sporej dawki adrenaliny zaproponowano
młodzieży wyjazd na rafting
- spływ Dunajcem.
Spływ na pontonach dostarczył wszystkim wielu pozytywnych emocji. Dodatkową atrakcją
wyjazdu było zwiedzanie zamku w Niedzicy.
Piękny obiekt ucieszył oko nawet tych najbardziej
wybrednych.
Organizatorami wyjazdu byłi: GOKiS, Stowarzyszenie POZYTYWKA oraz Szkoła Kajakarstwa
Górskiego RETENDO.
vv Tekst i zdjęcia na podstawie materiałów
Urzędu Gminy Wielka Wieś

KREDKI
BAMBINO
12 KOL.
5,50 zł

PAPIER KSERO ZESZYT 16K
POLSPEED
KRATKA/LINIA
12,50 zł/ryza
0,50 zł

FARBKI
PLAKATOWE
TOYCOLOUR
12 KOL.
14,90 zł

Tenczynek, ul. Chrzanowska 6 (Dom Handlowy, I piętro) • Czynne: 8.00 – 17.00
tel. 795 447 138 • sklep.majewski@wp.pl
Kupon ważny od 08.08 do 31.08.2013. Nie łączy się z innymi promocjami i rabatami. Upoważnia do obniżki cen tylko na art. szkolne.

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

ul. Ojcowska 126, 32-089 Czajowice
tel. (12) 397 22 22, 397 22 21 fax. wew. 154
e-mail: recepcja@hotel-lokietek.pl
www.hotel-lokietek.pl

ŁOKIETEK to hotel, w którym po
całym dniu pełnym spotkań czy
turystycznych wrażeń, odnajdą
Państwo komfort i przyjazną atmosferę oraz najwyższej jakości usługi.
Łokietek usytuowany jest przy
drodze krajowej 94 przy samym
Parku Ojcowskim, 30 minut drogi
samochodem z lotniska Balice oraz
60 minut z lotniska Pyrzowice.
W hotelu Łokietek znajduje się 46
pokoi jedno-, dwu- i trzyosobowych, zapewniających 90 miejsc
noclegowych oraz dwie sale: restauracyjna oraz balowa.

POKOJE:
Każdy pokój wyposażony jest w łazienkę oraz Internet,
z którego mogą Państwo korzystać zupełnie bezpłatnie.
W naszej ofercie posiadamy również 4 luksusowe apartamenty typu Junior Suite. W cenę noclegu może być wliczone również śniadanie, które podawane jest w formie
szwedzkiego stołu, serwowane w zestawach odpowiadających indywidualnym gustom naszych Klientów.
Najnowsza technologia sprawia, że w razie konieczności, z łatwością możemy pracować będąc daleko od
domu i pozostawać w łączności z całym światem. Nie
ważne, czy jesteś w interesach, czy przyjechałeś się zrelaksować, nasze przestronne pokoje zapewniają wszystko, abyś mógł się odprężyć.
PRZYJĘCIA OKOLICZNOŚCIOWE:
Hotel Łokietek organizuje wspaniałe przyjęcia, bankiety i inne uroczystości, z których największą popularnością cieszą się przyjęcia weselne.
Przygotowanie idealnego przyjęcia weselnego to
prawdziwa sztuka, która wymaga wielkiego doświadczenia, umiejętności zrozumienia potrzeb nowożeńców i ich najbliższych. Takie przyjęcie potrzebuje
świetnego organizatora, który skoordynuje wszelkie
działania i dopilnuje, by wszystko przebiegło zgodnie
z planem. Ślub to szczególnie radosne wydarzenie

w życiu każdego człowieka, dlatego ważne jest, by
tak stresujące zajęcie jak przygotowanie przyjęcia
weselnego nie zakłóciło atmosfery tego przeżycia.
Zespół doradców hotelu Łokietek pomoże Państwu
skomponować odpowiednie menu, wybrać kompozycje kwiatowe, zamówić niezwykły tort. Mogą
Państwo także korzystać z Apartamentu, który jest
specjalnie przygotowany dla nowożeńców. Dla najbliższych gości Młodej Pary przygotowaliśmy specjalny cennik, zależny od standardu pokoju.
Hotel Łokietek gwarantuje organizację wesela na najwyższym poziomie, dzięki czemu Państwo Młodzi będą
mogli wykorzystać cenny czas tylko dla siebie.
RESTAURACJA:
Przestronne, nastrojowe wnętrza, wyjątkowa atmosfera oraz niezwykłe bogactwo smaków to wizytówka
naszej Restauracji Łokietek.
Restauracja potrafi oczarować niezwykłym połączeniem kulinarnych tradycji, gwarantując ucztę dla
oczu i podniebienia. Aby umilić Państwu posiłek,
proponujemy szeroki wybór win i innych trunków.
Restauracja Łokietek jest również idealnym miejscem na oglądanie ulubionych wydarzeń sportowych.
Polecamy także relaks na balkonie, który ukazuje
niezwykłą okolicę obiektu.
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ZAMEK TENCZYN

IV etap zabezpieczenia Tenczyna w toku
Trwają prace budowlane związane z czwartym etapem
zabezpieczania zamku Tenczyn
w Rudnie prowadzone przez
Gminę Krzeszowice a finansowane ze środków Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Możemy już zobaczyć
ich pierwsze efekty i cieszyć się
kolejnymi fragmentami zabezpieczonego zabytku.

Poniższe fotografie dokumentują przebieg prac przewidzianych w projekcie.

Prowadzone obecnie prace zabezpieczające
mają na celu min:
1. remont korytarza obronnego
2. odtworzenie zwieńczenia barbakanu
3. dokończenie prac we wnętrzach budynku północno-zachodniego
4. dokończenie reperacji lica ścian przedbramia
5. wykonanie prac w obrębie budynku
południowo zachodniego
Szczegółowy opis planowanych robót znajduje się w programie prac IV etapu remontu
konserwatorskiego przyjętego do realizacji w 2013 r. publikowanego na stronie
Ratuj Tenczyn dzięki uprzejmości Gminy
Krzeszowice.

vvMaciej Stępowski

Patriotyczny Marsz Pamięci

W sobotę 27 lipca w Olkuszu miał miejsce Marsz Pamięci Ofiar Krwawej Środy upamiętniający ofiary nazistowskiej pacyfikacji, do której
doszło 31 lipca 1940 roku. Organizatorem byli „Małopolscy Patrioci”
wspierani przez kibiców Wisły Kraków, SPR-u Olkusz, Unii Jaroszowiec
oraz Narodowy Sandomierz i portal Autonom.pl.
Na wstępie organizatorzy przypomnieli historię sprzed 73 lat,
kiedy to zabójstwo na tle rabunkowym niemieckiego żandarma
w nocy z 15 na 16 lipca 1940 r.,
posłużyło hitlerowcom za pretekst do rozstrzelania 20 Polaków
i podpalenia domu. Z kolei rano 31
lipca spędzono na miejskie place
wszystkich mężczyzn (Polaków
i Żydów) w wieku od 15 do 55 lat,
gdzie byli bici i torturowani przez
wiele godzin. Śmierć poniosły dwie
osoby, trzecia (ksiądz katolicki)
zmarła z wyczerpania niedługo
później. 12 mężczyzn przewieziono do sosnowieckiego więzienia.
Marsz ruszył przez Rynek, dalej
ul. Krakowską, K. Kazimierza
Wielkiego, Na Skarpie do tablicy na Skwerze Krasickiego, gdzie
odczytano relacje świadków tamtych zdarzeń. Dalej ul. Krótką,
Piłsudskiego, Żuradzką, Szpitalną i Mickiewicza pod tablicę upamiętniającą 10 zamordowanych.
W wygłoszonym tam przemówieniu powiedziano m.in. - W natłoku afer, układów, handlowania
resztkami polskiego przemysłu,
budowania europejskiego potworka
zwanego Unią Europejską, politycy zdają się celowo zapominać
o historii naszej Polski (..). Niedawna skandaliczna decyzja w sprawie
„Rzezi Wołyńskiej”, brak jakiejkolwiek reakcji po każdym kolejnym przypadku z zachodu, gdzie

Poszukujemy dla swoich klientów
DZIAŁKI I DOMY do sprzedania i wynajęcia

NAJWIĘKSZE KRAKOWSKIE BIURO NIERUCHOMOŚCI

516-025-595

JESTEŚMY
SKUTECZNI

można przeczytać, czy usłyszeć
o polskich obozach koncentracyjnych, żenujący poziom edukacji
historycznej w szkołach, to tylko
pierwsze przykłady z brzegu (…).
Po blisko 70 latach od zakończenia
II Wojny Światowej trzeba sobie
jasno powiedzieć: wojnę przegraliśmy z kretesem i dożyliśmy czasów kiedy przez antypolskie rządy
przegrywamy pamięć o prawdzie
historycznej (…).
Następnie uczestnicy przeszli
pod tablicę „Krwawej Środy” na
Rynku, gdzie zapalono znicze,
był Hymn Państwowy i podziękowania, po czym manifestację
rozwiązano.
Podczas przemarszu skandowano
m.in. To my, To My Polacy!; Wielka

Polska Niepodległa; Naszym znakiem Orzeł Biały – on symbolem
polskiej chwały!; Nie brunatna, nie
czerwona, Wielka Polska Narodowa!; Srebrne Miasto – Zawsze Polskie!; Krwawą Środę Pamiętamy,
Tej Historii lec nie damy! Głośny,
żywiołowy marsz wzbudził zainteresowanie wielu Olkuszan. Część
z nich przyłączała się do wspólnego
skandowania haseł, niektórzy włączyli się w pochód. Były banery,
wiele biało-czerwonych flag, tuba
nagłaśniająca i liczna policyjna
„eskorta”. Co warto podkreślić,
wydarzenie cieszyło się znacznie
większą frekwencją niż oficjalne
obchody zorganizowane kilka dni
później przez olkuskie władze.
vv Robert Rusinek

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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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.
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PORADY PRAWNE

Powierzenie pracownikowi innej pracy
Czasowe powierzenie pracownikowi wykonywania pracy innej, niż wynikająca z zawartej z umowy o pracę,
jest częstą sytuacją stosowaną przez pracodawców.

Ustawodawca dopuścił możliwość są potrzebne gdyż powierzenie pra- dze porozuzastosowania takiej konstrukcji, cownikowi pracy nie wymagającej mienia z prapod warunkiem zachowania okre- żadnych kwalifikacji zawodowych c o w n i k i e m
ślonych wymogów. Zgodnie z art. stanowi naruszenie art. 42 § 4 k.p. doprowadzić
42 § 4 kodeksu pracy wypowiedze- Kodeks pracy nie określa formy, do jego przenie dotychczasowych warunków w jakiej pracodawca powinien sunięcia do innej pracy, co jest
pracy lub płacy (wypowiedzenie powierzyć pracownikowi wyko- najprostszym sposobem zmiany
zmieniające) nie jest wymagane nywanie innej pracy na podstawie warunków umowy o pracę, w tym
w razie powierzenia pracowniko- art. 42 § 4 k.p., a więc nie ma prze- zmiany rodzaju pracy i powiązawi, w przypadkach uzasadnionych szkód do wydania ustnego polece- nego z tą pracą stanowiska. Nie
potrzebami pracodawcy, innej pracy nia, niemniej dla celów dowodo- wymaga ono konsultacji związniż określona w umowie o pracę na wych wskazane jest dokonanie tej kowej ani podawania przyczyny
okres nieprzekraczający 3 miesięcy czynności w formie pisemnej, co uzasadniającej modyfikację umow roku kalendarzowym, jeżeli nie stwierdził Sąd Najwyższy w wyro- wy. W drodze porozumienia stron
powoduje to obniżenia wynagro- ku z dnia 13 marca 1979 roku sygn. można zmienić stanowisko pracy
dzenia i odpowiada kwalifikacjom akt I PRN 18/79.
nawet w odniesieniu do tych prapracownika.
Gdyby przesunięcie pracownika do cowników, którzy są chronieni
Zgodnie z orzecznictwem Sądu innej pracy wiązało się z okresem przed dokonaniem wypowiedzenia
Najwyższego „uzasadnione dłuższym niż planowane 3 miesią- zmieniającego przez pracodawcę.
potrzeby pracodawcy” należy ce, wówczas pracodawca zmuszony Jeżeli strony stosunku pracy nie
rozumieć jako potrzeby zakładu jest zastosować bardziej sformali- określą w treści porozumienia
pracy jako całości, a nie tylko jed- zowaną procedurę. W tej sytuacji, z jaką datą ma nastąpić zmiana
nostki (komórki) organizacyjnej dokonując przeniesienia na mocy określonych warunków umowy,
zakładu pracy, do pracy w której swojej jednostronnej decyzji, musi wchodzi ona w życie z dniem jego
pracownik został skierowany, dokonać wypowiedzenia zmie- podpisania.
zaś pod pojęciem „kwalifikacji”, niającego w zakresie powierzonej W praktyce przeniesienie na podo jakich mowa w artykule 42 § 4 pracownikowi na pewien czas stawie art. 42 § 4 k.p. może trwać
k.p, należy zaś rozumieć nie tylko innej pracy. Należy pamiętać, że dłużej niż 3 miesiące gdy zastoprzygotowanie zawodowe pracow- do wypowiedzenia zmieniającego sowanie wspomnianego przepisu
nika – jego formalne wykształcenie, stosuje się odpowiednio przepisy następuje na przełomie roku kalenzdobyte doświadczenia zawodowe dotyczące wypowiedzenia całkowi- darzowego tj. od października do
i potrzebne umiejętności, ale także tego. W niektórych sytuacjach takie marca następnego roku i nie jest
właściwości psychofizyczne pra- wypowiedzenie nie będzie jednak wymagane wypowiedzenie zmiecownika, predyspozycje psychiczne konieczne. Nie jest ono wymagane niające ani porozumienie, gdyż
oraz zdolności do wykonywania przy zmianie warunków zatrudnie- pracodawca zachowa limity zatrudokreślonych czynności z punktu nia polegającej jedynie na zmianie nienia czasowego w każdym roku..
widzenia zdrowia psychicznego. nazwy stanowiska, przy zachowaW orzecznictwie utrzymuje się niu jego charakteru i pozostałych
vv Rafał Czeladzki
pogląd, że nie może to być także warunków umowy o pracę.
email: RCzeladzki@gmail.com
praca, przy której kwalifikacje Pracodawca może również w droposiadane przez pracownika nie
Autor publikacji jest prawnikiem i doktorantem prawa. Co tydzień, z inicjatywy posła Jacka Osucha w jego biurze
w Olkuszu, udziela bezpłatnych konsultacji prawnych.

DREW-EKO
WYROBY OGRODOWE Z DREWNA
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

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

www.altanydreweko.pl

✆ 784 416 692
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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

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

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

Świadczymy
nasze usługi
od 21 lat!

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

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

Spaghetti z pomidorami,
czosnkiem, bazylią i kozim serem

Upały w końcu do nas dotarły, w końcu czujemy, że jest lato. Ja
uwielbiam taką pogodę, wtedy nie chce się jeść ... ale trzeba, więc
dzisiaj zaproponuję Państwu proste danie obiadowe, które pozwoli
nam przetrwać te upalne dni. Ja taki makaron uwielbiam, ser kozi
możemy zastąpić mozarellą, fetą - będzie równie smaczny.
Spaghetti z pomidorami, czosnkiem, bazylią i kozim serem
(2 porcje)"
• spaghetti ugotowane
al dente
• 2 ząbki czosnku
• 0,5 szklanki oliwy
z oliwek
• 6 pomidorów lima
• kilka listków bazylii
• 15 dkg twardego
koziego sera
• świeżo zmielony
pieprz
Pomidory myjemy i kroimy w kostkę, listki bazylii zwijamy i kroimy
w miarę drobno. Ser pokroić w drobne
kawałeczki, czosnek obrać i pokroić
drobno. Do słoika (0,9l) wlać oliwę
i dodać pomidory, czosnek, ser, bazylię zakręcić i wymieszać (potrząsając
słoikiem). Słoik wstawić do lodówki
na co najmniej 40 minut. Spaghetti al’dente wymieszać z zawartością

słoika (najlepiej w garnku). Przełożyć
na talerz i posypać świeżo zmielonym
pieprzem. Podawać szybko, orzeźwia,
ochładza po prostu w sam raz na tak
upalne dni.!

vvUlla Pałka

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

"Wyglądaj świetnie,
zarabiaj pieniądze
i baw się doskonale"
Biuro Niezależnego Konsultanta w Krzeszowicach
ul. Legionów Polskich 1 (budynek TP), I piętro
Wtorek 12.00 – 18.00 • Czwartek 12.00 – 18.00

(odbiór kosmetyków zamówionych z odbiorem do BR w OLKUSZ-2)

Biuro Regionalne Oriflame w Olkuszu ul. Biema 5b
Poniedziałek 15.00 – 18.00 • Środa 12.00- 18.00 (dostawa kosmetyków)
• Piątek 12.00 – 18.00

Kontakt: Małgorzata Poznańska tel. 696-052-702
Zapraszamy do zapoznania się
z najnowszym katalogiem 11 ORIFLAME (super wyprzedaże!)
Hitem katalogu jest KREM BB - jest to kosmetyk łączący upiększające
właściwości podkładu i pielęgnacyjne kremu.
Krem zawiera też filtr SPF 30 co w zupełności zapewnia nam
ochronę przed promieniowaniem słonecznym.
Przy zakupach za 69 zł z katalogu możemy wybrać
swój ulubiony zapach ICE, AIR lub FIRE za 15,90 zł
Na str. 75 znajdziemy super wygodne Wody Perfumowane w kulce.
Mamy 3 zapachy LOVE POTION, ECLAT WEEKEND i DIVINE.
Od str. 120 do 123 wybieramy 3 produkty a płacimy za 2.
W całym katalogu bardzo dużo okazji i promocji.
Przy zamówieniu powyżej 40 punktów możemy zamówić zestaw OASIS
621242 (woda toaletowa, żel pod prysznic, mgiełka do twarzy
i fluid z filtrem SPF 30) za 19,90 zł.
Za te same 40 pkt. w katalogu 12 możemy odebrać zestaw kosmetyków
za 4,90 zł z Programu lojalnościowego.

Możesz zarejestrować się na stronie www.oriflame.olkusz.pl
i mieć dostęp do dodatkowych promocji oraz zakupów bez marży.
Będziesz mieć też możliwość dodatkowych zarobków.
Wpisowe w katalogu 11 tylko 1 zł! Super nagrody dla nowych osób!
Wszelkie dodatkowe informacje
pod numerem tel. 696-052-702 oraz emailem: mpoznanska1@vp.pl
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Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rudno oraz fundacja Kobieta w Regionie
zapraszają na wydarzenie

ZIELE Z ZIÓŁ.

KONKURS NA TRADYCYJNY BUKIET
ORAZ PIKNIK PRZYRODNICZY POD ZAMKIEM W RUDNIE
RUDNO, 15 sierpnia 2013, godz. 10.15-17.00 - Święto Matki Boskiej Zielnej
I. Konkurs na tradycyjny bukiet
- uroczysta msza św. w kaplicy w Rudnie, godz. 10.15
- konkurs bukietów oraz prezentacja pieśni Maryjnych
- ogłoszenie wyników konkursu
II. Piknik zielarsko-przyrodniczy pod zamkiem w Rudnie od 14.00 do 17.00
- porady zielarki i przygotowywanie zielników
- spacery wśród ziół i zdrowe przekąski
- opowieści o zamku w Rudnie
- atrakcje związane z promocją zdrowego stylu życia
DLA DZIECI
* zajęcia sportowe * warsztaty plastyczne z wykorzystaniem motywów roślinnych
oraz plastelinowe ogrody * zabawy z gliną pod okiem garncarza* nauka pieśni krakowskich
z Kapelą Dudek Lewicki * rycerska gra terenowa dla dzieci "Twierdza"
(Fundacja Horyzont Zdarzeń- Akademia Aktywności i Rozwoju)
************
Zgłoszenia do konkursu (kategoria dorośli, indywidualne i grupowe)
pod nr 792 042 880 lub mailem na adres: barbara@kobietawregionie.pl
Podstawowym kryterium oceny bukietów przez jury będzie zgodność kompozycji
z tradycją przygotowywania ziela na Święto Matki Boskiej Zielnej
oraz ilość i rodzaj wykorzystanych ziół i kwiatów.
Partnerzy: Paraﬁa św. Katarzyny w Tenczynku, Fundacja NADwyraz,
Ochotnicza Straż Pożarna w Rudnie, KGW Ostrężnica-Łany
Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Burmistrz Gminy Krzeszowice Czesław Bartl.
Szczegóły www.kobietawregionie.pl

KARCZMA ROHATYNA ZAPRASZA
DNI AMERYKAŃSK
IEGO
STEKA W KRYSPIN
OWIE
W RYTMIE COUNT
RY!

NA WSZYSTKIE
PRODUKTY

25%

KARCZMA ROHATYNA
Nad jeziorem w Kryspinowie

RABATU!

ZAPRASZA NA
NAJLEPSZĄ RYBĘ
(Pstrąg, Sandacz,
Łosoś, Dorada, Karp)

NIEDZIELE 11.08, 08.09, 06.10 2013r.
KARCZMA ROHATYNA (grill strona wschodnia)

22 zł*

15 zł

11 zł
DO KAŻDEGO OBIADU

RIBEYE STEK
*Dla pierwszych
100 osób - 17zł

• Soczysty z racji
marmurkowych żyłek tłuszczu
• Trzy mięśniowy Stek
• Prawdziwy Amerykański Stek

MEDALION
DROBIOWY
2 szt.

• 100% ﬁleta z kurczaka
owinięty wędzonym
boczkiem
• Bestseller w USA

RIBLETSY(mini
żeberka) 3 szt.
• Typowy amerykański
produkt
• Marynowane
• Upieczone
• Różne sposoby
odgrzewania

KAWA JULIUS MEINL

GRATIS!*

ORAZ INNE
PRZEPYSZNE
DANIA Z GRILLA!
WWW.ROHATYNA.PL
WSZYSTKO ROBIMY Z SERCEM
*PROMOCJA WAŻNA DO DNIA 30.09.2013 r.

WESELA, BANKIETY, IMPREZY INTEGRACYJNE
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Zintegrowany
Informator Pacjenta
Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego
Funduszu Zdrowia zaprasza do zarejestrowania
się w systemie umożliwiającym korzystanie ze
Zintegrowanego Informatora Pacjenta, który jest
ogólnopolskim serwisem udostępniającym zarejestrowanym użytkownikom historyczne dane o ich
leczeniu i finansowaniu leczenia, gromadzone od
2008 r. przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
Aby mieć dostęp do informacji o swoim leczeniu, danych medycznych i finansowaniu udzielonych świadczeń, zapoznaj się z zasadami
korzystania z ZIP, a następnie wejdź na stronę rejestracji i wypełnij
zamieszczony formularz. Po wypełnieniu wniosku udaj się z
dowodem osobistym do oddziału NFZ w celu uzyskania danych
dostępowych (identyfikator użytkownika oraz tymczasowe hasło).
Po ich otrzymaniu możesz zacząć korzystać z serwisu. Zarówno
rejestracja jak i korzystanie z serwisu są bezpłatne.
Dostęp do ZIP - https://zip.nfz.gov.pl/ap-portal/.
vv www.krzeszowice.pl

Lipcowy Amatorski Turniej Piłki Nożnej w Modlnicy już za nami

31 lipca (środa) na boisku przy szkole w Modlnicy odbył się
kolejny Wakacyjny Amatorski Turniej Piłki Nożnej. Pomysł na
zorganizowanie turnieju pojawił się w zeszłym roku. Rozegrano
wówczas dwuczłonowy turniej w dwóch terminach. Dawka
pozytywnych emocji przyczyniła się do tego, aby zabawę
powtórzyć.
Do turnieju zgłosiło się 15 drużyn.
Drużyny walczyły o miano najlepszej
w 2 kategoriach. Chłopcy gimnazjum,
chłopcy młodsi. Zgłosiła się również
grupa chłopców w wieku 11-13 lat
którzy rozegrali mecze towarzyskie
z przedstawicielami każdej kategorii oraz z jedną z drużyn dziewcząt.
W grupie dziewcząt zgłosiło się 3
drużyny. Ze względu na zróżnicowanie wieku zawodniczek rozegrano
sparing - mecze towarzyskie.
Efekt końcowy rozgrywek wygląda
następująco:
W grupie gimnazjalnej chłopców najlepszą drużyną okazali się
MEDICINA2, w grupie młodszej
chłopców wygrała drużyna NIKODEM i PRZYJECIELE. W grupie

dziewcząt wiodła prym drużyna CR7
TEAM.
Dodatkowo tytuły najlepszych strzelców przyznano: Patrykowi Minorowiczowi (kategoria gimnazjum)
oraz Nikodemowi Szumcowi (kategoria najmłodsi chłopcy). Uznaniową
nagrodę otrzymała również Katarzyna Kuciel jako najlepsza zawodniczka
wśród dziewcząt.
W turnieju wzięła udział blisko setka
dzieciaków. Frekwencja i pozytywne
emocje jakie dały się odczuć, zobowiązują do zorganizowania kolejnych
rozgrywek.
Na mecze rewanżowe zapraszamy
już 28 sierpnia.
vv www.wielka-wies.pl

WOLA FILIPOWSKA

BIBLIOTEKA
PUBLICZNA
W TENCZYNKU
POLECA
" NOWINY Z BIBLIOTECZNEJ WITRYNY "
Oprac. Iz-Dan

Mandanna Sarita:
Tygrysie Wzgórza

Opowieść o sile namiętności i przeznaczenia.
Koniec XIX wieku, południowe Indie. Piękna Dewi
i jej przyjaciel Dewanna są nierozłączni niczym
ziarenka kardamonu. Kilka lat później Dewi poznaje sławnego pogromcę tygrysa. Dziewczyna
już wie, że nie pokoch nikogo innego. Kiedy
w sercu Dewanny budzi się uczucie do Dewi,
sprawy przybierają tragiczny obrót.

Pawlikowska Beata:
Blondynka w Brazylii

Księżycowa pustynia w pobliżu Fortalezy,
amazońska dżungla, pająki, brazylijska kawa,
bigos z fasoli, sok z guarany, najpiękniejsza plaża
świata w Jericoacoara, Wydma Zachodzącego
Słońca i sekrety pewnego Anglika.

Schafferius Keith, Kieza Grantlee:
Odzyskane dzieci

Keith Schafferius jest prywatnym detektywem, który
pomógł blisko stu uprowadzonym dzieciom powrócić do zrozpaczonych rodziców. Na rozwiązywanie
spraw dzieci porwanych za granicę - wbrew wyrokom
sądu – przez jednego z opiekunów, poświęcił
blisko 30 lat swego życia. Pracował w takich
krajach jak Polska, Jemen czy Filipiny, budując
siatkę kontaktów, płacąc łapówki urzędnikom
oraz niej ednokrotnie ryzykując własnym życiem.

Marklund Liza:
Czerwona Wilczyca

Reporterka kryminalna Annica Bengtzon podejrzewa, że dziennikarz, z którym ostatnio pracowała
nad sprawą ataku na bazę lotniczą w latach 60.
ubiegłego wieku, został zamordowany, a wypadek
samochodowy upozorowano. Ślady prowadzą do
działającej w tamtych czasach grupy maoistycznej.
Gdy odkrywa, że jedna z dawnych członkiń grupy,
Czerwona Wilczyca, jest ministrem w obecnym
rządzie, wydarzenia toczą się lawinowo....

Preston Douglas, Child Lincoln:
Krąg ciemności

Trudno o bardziej przerażającą sytuację niż
rejs oceanicznym liniowcem, na pokładzie którego
grasuje seryjny zabójca. Podążając tropem bezcennego artefaktu wykradzionegoz niedostępnego
tybetańskiego klasztoru, agent FBI wraz z wychowanicą wypływają supernowoczesną "Britanią" w
dziewiczy rejs. Kto ocali pasażerów zmierzających
wprost do piekła na okręcie ogarniętym paniką ?

rozgrywki Amatorskskiej Ligii Siatkówki Plażowej trwają!
W piękną słoneczną niedzielę 21 lipca 2013 roku do zmagań w drugim tegorocznym turnieju kategorii OPEN KOBIET cyklu pn. Amatorska Liga Siatkówki Plażowej w Woli Filipowskiej
zgłosiło się 5 par. Mecze rozgrywane były systemem każdy z każdym, z tym, że sety zostały
skrócone do 15-tu punktów.
W radosnych nastrojach, przy rytmach
plażowej muzyki rozegranych zostało 10
spotkań - i co ciekawe, o zwycięstwie w turnieju Małgorzaty Jasnowskiej-Skuta, grającej w parze z Justyną Tekieli zadecydowało
ostatnie spotkanie. Przed ostatnim pojedynkiem para Mariola Perkosz - Ola Pietrzyk
w swym dorobku miała komplet zwycięstw
- wszystkie po 2:0 - dlatego do triumfu
w niedzielnych rozgrywkach wystarczyło
im zdobycie choćby jednego seta.
W odwrotnej sytuacji do ostatniego meczu
podchodziła Justyna Tekieli z Małgorzatą
Szajewską - Skuta, które aby zwyciężyć
musiały wygrać ten mecz 2:0. Determinacja pary z Krakowa była olbrzymia - co
odzwierciedliło się w wyniku pierwszego
seta - którego wygrały do 9.
Druga odsłona była pełna emocji - gdyż
świetnie grające krakowianki dały się
dogonić równie dobrze dysponowanej Oli
Pietrzyk i Marioli Perkosz.
Przy stanie 13:13 Mariola Perkosz zaserwowała jednak w siatkę, a mecz pięknym
atakiem zakończyła Justyna Tekieli.
Zwyciężczynie otrzymały piłkę do siatkówki plażowej MIKASA VLS300 oraz
zapewniły sobie udział w meczu finałowym
tegorocznych rozgrywek Amatorskiej Ligi
Siatkówki Plażowej w Woli Filipowskiej,
który rozegrany zostanie 31 sierpnia 2013
roku, a ich przeciwniczkami będą zwyciężczynie turnieju z 6 lipca, czyli Monika
Materska i Katarzyna Durbas.
vv Tekst i fotografie: Krzysztof Płaziński.

Poniżej tabela turnieju i wyniki meczów:
A. Ciuła / J. Gut – D. Bubik / K. Jasnowska-Musiał 2:0 (15:7, 15:9)
M. Materska / K. Baś – M. Szajewska-Skuta / J. Tekieli 2:0 (15:11, 15:6)
A. Pietrzyk / M. Perkosz – D. Bubik / K. Jasnowska-Musiał 2:0 (15:8, 15:9)
A. Pietrzyk / M. Perkosz – A. Ciuła / J. Gut 2:0 (15:12, 15:11)
D. Bubik / K. Jasnowska-Musiał – M. Szajewska-Skuta / J. Tekieli 0:2 (11:15, 6:15)
M. Materska / K. Baś – A. Pietrzyk / M. Perkosz 0:2 (10:15, 13:15)
M. Szajewska-Skuta / J. Tekieli – A. Ciuła / J. Gut 2:0 (15:8, 15:10)
D. Bubik / K. Jasnowska–Musiał – M. Materska / K. Baś 0:2 (12:15, 7:15)
A. Ciuła / J. Gut – M. Materska / K. Baś 1:2 (21:19, 13:15, 8:15)
A. Pietrzyk / M. Perkosz – M. Szajewska–Skuta / J. Tekieli 0:2 (9:15, 13:15)
TABELA
Małgorzata Szajewska – Skuta / Justyna Tekieli (Kraków)
Aleksandra Pietrzyk / Mariola Perkosz (Chrzanów / Stary Sącz)
Monika Materska / Katarzyna Baś (Kraków)
Anna Ciuła / Justyna Gut (Libiąż / Chrzanów)
Dorota Bubik / Katarzyna Jasnowska – Musiał (Kraków)

BEZPŁATNA MAMMOGRAFIA
Badania finansowane są przez Starostwo Powiatowe w Krakowie
28 sierpnia 2013, JERZMANOWICE

Mammobus będzie ustawiony w godz.: 9.00-16.00 (Urząd Gminy Jerzmanowice-Przeginia)

na BEZPŁATNE BADANIA
MAMMOGRAFICZNE
ZAPRASZAMY
Mieszkanki Powiatu Krakowskiego w wieku 40-49 lat (ur. 1973-1964) i powyżej 70
roku życia (ur. przed 1943) na badanie mammograficzne oraz Panie w wieku 50-69
lat (ur. 1944-1963) (dostępne bezpłatnie co 24 miesiące)
Obowiązuje rejestracja nr pesel: 12/633-02-18, 501-620-281
UWAGA! Ilość badań ograniczona! Wykonawca badań:
Centrum Medyczne MASZACHABA, ul. Prądnicka 50a, Kraków, tel.:12-633 02 18
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Jedyny salon H&M Home w Krakowie - w Galerii Bronowice GEODETA
mgr inż. Paweł Wydmański

Popularna marka odzieżowa H&M otworzy w krakowskiej Galerii Bronowice sklep z akcesoriami do domu. Salon linii H&M Home, oferujący szeroki zakres artykułów do dekoracji wnętrz,
będzie zlokalizowany na poziomie 1 i zajmie powierzchnię 218m². Będzie to jedyny sklep tej
sieci w Krakowie.
- Wnętrzarski koncept H&M
w Galerii Bronowice będzie propozycją dla młodych ludzi, ceniących sobie ciekawe rozwiązania
dekoracyjne w przystępnych
cenach. Do tej pory działy Home
szwedzkiej firmy mogliśmy znaleźć jedynie w krajach skandynawskich i Europie Zachodniej,
dlatego cieszymy się, że jeden
z salonów zostanie otwarty właśnie w naszym centrum - mówi
Iwona Sitko, Dyrektor Galerii
Bronowice. -Wierzymy, że sklep
H&M Home spotka się z zainteresowaniem naszych przyszłych
klientów – dodaje.
H&M Home oferuje szeroki asortyment modnych akcesoriów wyposażenia wnętrz: od bogato zdobionych tekstyliów, poprzez różnego
rodzaju dodatki, aż po niewielkie
meble i ceramikę. Propozycja

szwedzkiej sieci, to niebanalne
wzornictwo, eksperymenty dekoracyjne oraz połączenie błyszczących
materiałów z matowymi. W ofercie
dostępna jest również linia produktów dla dzieci i noworodków.
W Galerii Bronowice znajdzie się
160 sklepów znanych marek, największy jednopoziomowy hipermarket Auchan, elektromarket
Saturn, szeroka oferta restauracyjna oraz szereg udogodnień dla
rodziców i atrakcji dla dzieci. Do
dyspozycji przyjeżdżających zostanie oddanych 2800 bezpłatnych
miejsc parkingowych, usytuowanych na trzech kondygnacjach.
Pod względem powierzchni będzie
drugim co do wielkości centrum
handlowym w Krakowie (60 tys.
m2 powierzchni użytkowej).
•••

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

www.archi-geo.pl

Zapraszamy

poniedziałek - piątek

9.00 - 17.00

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

tel. 788 249 325

Dzięki trwającej przebudowie układu komunikacyjnego będzie miała
wygodne połączenie z centrum, portem lotniczym Balice, autostradą A4
oraz okolicznymi miejscowościami.
Właśnie dzięki tak dogodnej lokalizacji i komfortowemu dojazdowi,
swym oddziaływaniem obejmie nie
tylko Kraków i najbliższą okolicę,
ale otworzy się również na dalsze

9

ośrodki. Swoim zasięgiem obejmie
ponad 1.2 mln mieszkańców Krakowa i okolic.
Budowę Galerii rozpoczęto w styczniu 2012 roku, otwarcie zaplanowano na listopad 2013 roku. Inwestorem jest Auchan Polska sp. z o.o.
Oddział Immochan w Piasecznie.

AUTO CZĘŚCI KRIS
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

CZĘŚCI DO SAMOCHODÓW WSZYSTKICH MAREK. KONKURENCYJNE CENY!!!

WYNAJMĘ MIESZKANIE
SUPERKOMFORT, TANIO
W RUDNIE K/KRZESZOWIC
TEL. 516 671 325

SPRZEDAM HALĘ!
500 m2
tel: 796-351-499
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WYDARZENIA KULTURALNE, IMPREZY, SPOTKANIA
ZABIERZÓW

CHRZANÓW
TEWU w Starej Kotłowni

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie zaprasza 30 sierpnia o godz. 20.00 (Klub "Stara
Kotłownia") na występ zespołu TEWU. Gościnnie zagrają: ŻETON, BANITA, GĘBOFONIZM BEATBOX, ALIAS,
OPERACJA SILESIA, SINY/EXIF. Bilety w cenie 12 zł (przedsprzedaż) 15 zł (w dniu koncertu) dostępne w:
CHROM CHRZANÓW, INFORMACJA MOKSIR.

Wystawa Jakuba Warchała

13 września o godz. 18.00 w Galerii "Na Piętrze" odbędzie się wernisaż wystawy Jakuba Warchała pt. "SKRÓT
WYOBRAŹNI", towarzyszącej V Chrzanowskim Dniom Fantastyki. Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy.

Dzień Otwarty MOKSiR
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie zaprasza wszystkich mieszkańców Chrzanowa i nie
tylko na dzień otwarty, który odbędzie się 13 września od godz. 14.00 do 20.00. Czekają liczne atrakcje! Do
zobaczenia!

Chrzanowskie Dni Fantastyki
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie zaprasza 14-15 września na piąte jubileuszowe,
Chrzanowskie Dni Fantastyki. Szczegółowy plan na stronie facebookowej: https://www.facebook.com/
ChrzanowskieDniFantastyki

Gospel w Chrzanowie

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie zaprasza 21-22września 2013 (klub Stara
Kotłownia) na dwudniowe intensywne zajęciawokalne, podczas których uczestnicy będą śpiewać utwory
muzyki gospel. Kosztuczestnictwa 30 zł. Szczegóły: www.moksir.chrzanow.pl

Przegląd Zespołów Chóralnych
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie zaprasza na Wielopokoleniowy Przegląd Zespołów
Chóralnych, który odbędzie się 27.10.2013 r. o godz. 12.45 w sali teatralnej MOKSiR. Wstęp wolny!

Kino "Sztuka" w Chrzanowie zaprasza

"Smerfy 2" 2D i 3D [dubbing PL] PREMIERA
• 08.08-14.08 seanse o godz. 15.15 (3D), • 17.45 (2D), 20.00 (3D) • 15.08 kino nieczynne •
• 16.08-22.08 seans o godz. 16.00 (3D) •
reż.: Raja Gosnell, czas: 104 min., gat.: animacja/familijny/komedia; prod. USA, b/o
Cena biletu 3D: Piątek - Niedziela: norm. 20,00 zł, ulg. 17,00 zł.; Poniedziałek - Czwartek: 17,00 zł.
Cena biletu 2D: Piątek - Niedziela: norm. 15,00 zł, ulg. 13,00 zł.; Poniedziałek - Czwartek: 13,00 zł.
Kino letnie: "Mambo, Lula i piraci" [dubbing PL]
• 16.08 seans o godz. 10.00 •
reż.: Iginio Straffi; czas: 80 min.; gat: animacja/komedia/familijny; prod. Dania, b/o
Cena biletu: 8 zł
"Red 2"
• 16.08-18.08 seanse o godz. 18.15, 20.45 • 19.08-22.08 seans o godz. 19.00 •
reż.: Dean Parisot; czas: 116 min.; gat.: komedia/thriller/akcja; prod. USA, 12 lat;
Cena biletu: Piątek - Niedziela: norm. 15,00 zł, ulg. 13,00 zł.; Poniedziałek - Czwartek: 13,00 zł.

TRZEBINIA
Kino "Sokół" w Trzebini zaprasza

„Obecność”
• 9.08, 10.08, 11.08, 13.08, 14.08, 15.08-godz.19:30 •
czas trwania: 1 godz., 52 min.; gatunek: horror, USA; Bilety: 14 zł i 12 zł ulgowy
„Pacific Rim”
• 08.08.-godz.19:30 2D •
czas trwania: 1 godz., 56 min.; gatunek: akcja/sf/katastroficzny, USA; Bilety: 14 zł i 12 zł ulgowy (2D)
„Minionki rozrabiają” – seanse 3d/2d
• 08.08.-godz.17:00 2D • 09.08.-godz.17:00 3D • 10.08.-godz.17:00 2D •
• 11.08.-godz.17:00 3D •13.08.-godz.17:00 2D • 14.08.-godz.17:00 3D • 15.08.-godz.17:00 2D •
czas trwania: 1 godz., 38 min. gatunek: animowany/komedia/familijny, USA
Bilety: 14 zł i 12 zł ulgowy (2D) oraz 20 zł i 17 zł ulgowy (3D)

WIELKA WIEŚ

KRZESZOWICE
Uroczystości patriotyczne

W imieniu organizatorów sierpniowych i wrześniowych uroczystości patriotycznych serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w obchodach:

rocznicy Powstania Warszawskiego
rocznicy Bitwy Warszawskiej oraz święta Wojska Polskiego
w dniu 15 sierpnia:
– msza święta w intencji Ojczyzny w kościele w Nawojowej Górze
przejście pod Pomnik Niepodległości i złożenie kwiatów
– rocznicy bitwy partyzanckiej w lasach Dębnika i Dubia w dniu 24 sierpnia:
godz. 15.00 – złożenie kwiatów przy pomniku w Dubiu
godz. 16.00 – msza święta w intencji poległych w czasie II wojny światowej
w kaplicy w Dębniku
– złożenie kwiatów przy pomniku w Dębniku

godz. 8.00

godz. 11.00

godz. 9.00

1 września:
– msza święta w intencji poległych w czasie II wojny światowej
w kościele parafialnym w Krzeszowicach
– przejście pod Grób Nieznanego Żołnierza
– okolicznościowe przemówienia, złożenie kwiatów
Dnia Katyńskiego w dniu 17 września:
– złożenie kwiatów przy Krzyżu Katyńskim oraz na kwaterze żołnierzy
z I i II wojny światowej na cmentarzu parafialnym w Krzeszowicach

Informacje, Reklamy

małopolski

11

BADANIA GEOLOGICZNE, OPINIE GEOTECHNICZNE

Ciąg dalszy ze str 11.
Może ktoś z Państwa mógłby też podarować karmę dla kociąt lub szczeniąt, żwirek, jakieś zabawki, drapak dla kociaków,
legowiska itd. A może ktoś wypatrzy pupila dla siebie? Poniżej publikujemy Galerię zwierzaczków.
Jednocześnie składamy serdeczne podziękowania dla Darczyńców, którzy ufundowali budę dla psa Borka, o którym pisaliśmy
w numerze 33 “Gwarka”. Darczyńców, chętnych ufundować budę było więcej, na czym skorzystali inni podopieczni Fundacji.

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

Serdecznie dziękujemy też wszystkim – osobom prywatnym oraz szkołom i przedszkolom – którzy wzięli udział w ostatniej
akcji pomocy dla podopiecznych Fundacji.
Mamy nadzieję, że także tym razem nie zostaną Państwo obojętni na los naszych “braci mniejszych”.
Redakcja.
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)

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

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
UWAGA!!!!
JUŻ OTWARTE!!!

Kontakt w sprawie adopcji:

882 180 526

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

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.

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

małopolski

STAROCIE, BIBELOTY,
PORCELANA, KSIĄŻKI

• SKUP • SPRZEDAŻ •

tel. 662 660 373
Oferujemy do sprzedaży
oryginalnie wykończony

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

Tel. 796 – 351 – 499

****

****

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.

****

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

www.willaemaus.cz
willaemaus@email.cz

+420 602735872

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.

****

