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SKUTERY

• Naprawa chińskich skuterów, motorowerów, motocykli i quadów
• Przeglądy i naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne
• Skutery zastępcze na czas naprawy
• Możliwość transportu skutera do SERWISU
• Skup skuterów uszkodzonych i powypadkowych
• 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

SERWIS “U PANA LESZKA”

JERZMANOWICE 128B, Tel. 513 410 697

CZYNNE
PON. – SOB.

800 – 2200

Nowy lokal:

 Zabierzów, 

ulica Śląska 45
Nowy lokal:

Zabierzów,

ulica Śląska 45

Kryspinów:

12 346 33 99
788 15 16 17

Zabierzów:

536 987 654
888 34 35 35

Rejestracja
od pon. do pt 9.30 – 17.00, sob. 9.30 – 13.00. 

Optyk
Okulista

Krzeszowice, ul. Daszyńskiego 2  tel. 792 608 139

BADANIE WZROKU
GRATIS !!!

BADANIE WZROKU
GRATIS !!!

dla klientów zamawiających okulary. 
Info w zakładzie.

dla klientów zamawiających okulary. 
Info w zakładzie.
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OKAZYJNA CENA!
150 tyś zł brutto*

w centrum OLKUSZA, 
ul. Szkolna 5

 www.everest-investment.plTel. 32 21 21 171, 697 628 657

OSTATNIE

mieszkanie!

* Powierzchnia użytkowa - 44,39 m2; powierzchnia wewnętrzna - 56,03 m2; piwnica, strych - GRATIS!

KOMUNIKAT
Nadal trwają poszukiwania Iwetty Tyńskiej z Olkusza. Tuż 
po zaginięciu dziewczyny do akcji poszukiwawczej zaan-
gażowano policyjny śmigłowiec z kamerą termowizyjną, 
który przeczesywał okoliczne kompleksy leśne. Ponadto 
na penetrację terenu wyruszyło wówczas 15 policjantów, 5 
zastępów ochotniczej straży pożarnej i jednostka państwo-
wej straży pożarnej. Policjanci sprawdzają każdą informację, 
każdy najmniejszy trop, nie tylko w Polsce, ale i za granicą.

•••
Olkuska policja poszukuje zaginionej 18. latki, Iwetty Tyńskiej, 
zamieszkałej w Olkuszu. Dziewczyna  11. września 2013 roku 
wyszła z domu, do którego do dzisiaj nie wróciła. Ubrana 
była w szarą bluzę  z kapturem  z nadrukiem, kurtkę skóropo-
dobną, tzw. „biodrówkę” zasuwaną na zamek błyskawiczny 
w kolorze żółto-beżowym, buty typu „adidas”. Mogła być 
ubrana w spodnie dżinsowe typu rurki lub czarne leginsy. 
Iwetta miała ze sobą torebkę w kolorze czarnym ze złotymi 
zasuwakami i sprzączkami.
W przypadku posiadania jakiejkolwiek informacji o zaginio-

nej prosimy o kontakt telefoniczny pod numer 32 6478242 lub z najbliższą jednostką policji.

Rysopis zaginionej:
Wzrost: ok. 160-165cm

Waga: ok. 48 kg
Budowa Ciała (sylwetka): szczupła

Włosy: kolor czarny, proste, długie za ramiona
Kolor oczu: niebieskie

uszy: średnie przyległe, przekłute
Nos: mały, prosty

uzębienie: całe

Stowarzyszenie Ratuj Tenczyn, z siedzibą w Krzeszowicach 
przy ul. Grunwaldzkiej  274, informuje że podczas zbiórki publicznej 

przeprowadzonej w dniach  7-8 września 2013 roku 
w miejscowości Rudno (obszar ruin zamku Tenczyn) 

zebrana została kwota: 1 456,37 PLN
kwota ta przeznaczona zostanie na promowanie wartości 

historycznych, kulturalnych i architektonicznych zamku Tenczyn. 
Zbiórka publiczna przeprowadzona została 

na podstawie pozwolenia Burmistrza Gminy Krzeszowice 
nr. WSO. 5311.7.2013 z dnia 17.07.2013 r. 

Koszt przeprowadzenia zbiórki publicznej wyniósł 0,0 PLN.

DOM TO frAjDA, gDy 
Jest W nim PorZądeK

Od 23 września do 3 listopada w IKEA Kraków, 
w ramach akcji „Dom to frajda, gdy jest w nim porzą-
dek”, przy zakupie szaf PAX z wyposażeniem KOM-
PLEMENT lub SKUBB powyżej 1 000 zł otrzymamy 
zwrot 10% wartości zakupów w formie karty rabatowej. 
Ponadto podczas wizyty w sklepie możemy skorzystać 
ze specjalnego programu do planowania PAX, dzię-
ki któremu wybór i zakup nowej szafy będzie dużo 
łatwiejszy i zajmie zdecydowanie mniej czasu.
- Zaletą serii PAX jest łatwość dopasowania każdej 
szafy do indywidualnych potrzeb domowników. Do 
wyboru mamy nie tylko rozmiar i kolor obudo-
wy, ale też szeroką gamę elementów wyposażenia 
wewnętrznego. Różne części i wyspecjalizowane 
funkcje można dobrać w dowolny sposób, a to ozna-
cza idealną kontrolę przy wykorzystaniu ograni-
czonej przestrzeni szafy – mówi Michał Matlęga 
z IKEA Kraków..

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. pro-
duktów, 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).

Sypialnia to miejsce, gdzie nic nie powinno zakłócać 
nam upragnionego spokoju, a już na pewno nie… bała-
gan. W startującej właśnie w IKEA Kraków akcji „Dom 
to frajda, gdy jest w nim porządek” głównym bohaterami są szafy i systemy do 
przechowywania, które nie pozwolą, by nasza „oaza spokoju” zmieniła się nie-
spodziewanie w „stajnię Augiasza”.

Punkt Selektywnej Zbiórki  
Odpadów Komunalnych w Gminie Wielka Wieś

Od 5 października w każdą sobotę w godz. 10.00 – 15.00 na terenie GS-u (Wiel-
ka Wieś, ul. Krakowska 24) będzie działał mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych (PSZOK).
Mieszkańcy mogą oddawać tam wysegregowane: papier i tekturę, tworzywa sztuczne, metale, 
opakowania wielomateriałowe, szkło, odpady zielone, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte 
baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkoga-
barytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości nie większej niż 0,5m3/rok z gospodarstwa 
domowego, zużyte opony, popiół, tekstylia i odzież.

W razie pytań należy kontaktować z Referatem Podatków i Opłat  
e-mail: odpady@wielka-wies.pl lub tel. 12 419-17-01 wew. 211, 221.
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KOMINKI GP SP. Z O.O.
Kraków, ul. Wielicka 25 

tel./fax: 12 261 17 10
biuro@godin.com.pl
KRS: 0000378498

 

www.kominkigp.pl
Z  GAZETKĄ

5%
RABATU

KOMINKI I PIECE 
WOLNOSTOJĄCE

System Leakomatic jest niezawodny i łatwy w użyciu. 

tel. +48 603 698 738 • mgasek@op.pl

Firma Usługowo Handlowa  - GAMI -
Zalas 705, 32-067 Tenczynek k/Krakowa

szczegóły na: www.leakomatic.pl

System Przeciwzalaniowy Leakomatic 
montuje się bezpośrednio za liczni-
kiem wody. Jeśli wystąpi wypływ ciągły 
lub kapanie w ilości przekraczającej 
dopuszczalne wartości, włączy się 
alarm, a następnie System Leakomatic 
zamknie dopływ wody do instalacji.

s d W@ tu ia SU

19 września 2013 roku nastąpiło 
uroczyste otwarcie obiektu biu-
rowo-serwisowego o powierzch-
ni ponad 2000 m2: MAN Truc-
k&Bus Center. Wstęgę nowego 
obiektu biurowo-serwisowego 
wspólnie przecinali: Prezes 
Zarządu MAN Truck & Bus 
Polska Sp. z o.o. Piotr Stański, 
Service Manager Wojciech Goło-
ta, Sales Manager Adam Zajusz 
oraz Wójt Gminy Wielka Wieś 
Tadeusz Wójtowicz.
W nowych obiektach znajdują się 
nie tylko stacje serwisowe MAN, 
ale również biura sprzedaży 
nowych i używanych ciężarówek 
MAN i autobusów Neoplan. Każ-

dy z nich posiada specjalistyczne 
hale warsztatowe przeznaczone 
do obsługi pojazdów z sześcio-
ma stanowiskami naprawczymi 
ciężarówek, profesjonalną linią 
diagnostyczną oraz nowoczesną 
część biurową. Obiektom towa-
rzyszy niezbędna infrastruktura 
komunikacyjna (w tym parkingi 
i place manewrowe), infrastruk-
tura techniczna oraz elementy 
zagospodarowania terenu. MAN 
Truck &Bus Center oferuje swoje 
usługi serwisowe 24h na dobę 
przez 7 dni w tygodniu.
MAN konsekwentnie realizuje 
swoją strategię rozwoju sieci 
serwisowej na terenie Polski: 

w latach 2009 – 2013 zainwe-
stował w sieć serwisową ponad 
10 mln euro. Inwestorem tego 
budynku była firma deweloperska 
7R Logistic z Krakowa; a gene-
ralnym wykonawcą DEEL z Biel-
sko-Białej.

 v www.wielka-wies.pl

BIZNES

MAN już dziAłA w ModlNicy
Gmina Wielka Wieś ma kolejnego wielkiego przedsiębiorcę – tym razem 
jest to niemiecki MAN - w Modlnicy rozpoczął działanie MAN Truck&Bus 
Center. Wstęgę nowego obiektu biurowo-serwisowego wspólnie z sze-
fostwem MAN  przecinał Wójt Gminy Tadeusz Wójtowicz.
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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

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

 tel. 788 249 325

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

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

tel. 516 025 595

Sprzedam dom

W tym roku jubileusz świętowało 10 par z terenu naszej Gminy : 
1 Zofia i Zbigniew Dymacz z Białego Kościoła;
2 Krystyna i Wojciech Gruszczyńscy z Tomaszowic; 
3 Maria i Czesław Janik z Modlnicy;
4 Władysława i Władysław Janik z Modlnicy; 
5 Barbara i Stefan Kochańscy z Modlniczki;
6 Maria i Jan Kurek z Czajowic;
7 Maria i Józef Pater z Będkowic;
8 Janina i Julian Prządo z Szyc; 
9 Barbara i Józef Szwed z Modlniczki;
10 Zofia i Mieczysław Zabiegaj z Giebułtowa.

W uroczystości wzięli również udział: Wójt Gminy Wielka Wieś 
Tadeusz Wójtowicz, W-ce Wójt Gminy Wielka Wieś Krzysztof 
Wołos, Przewodnicząca Rady Gminy Wielka Wieś Krystyna Sułko, 
księża: z parafii Modlnica Jan Adamus wraz z księdzem wikariuszem 
Arturem Gielata i nowo przybyłym diakonem, z parafii Giebułtów 
Stanisław Gutt, z parafii Bębło Jerzy Bargiel.
Podczas uroczystości Wójt Gminy Wielka Wieś wręczył Jubilatom 
medale za długoletnie pożycie małżeńskie wraz z legitymacjami, 
listy gratulacyjne, upominki i kwiaty. Przybyłym gościom czas 
umilał swym występem zespół Tomaszowianie. Jubilatom serdecznie 
gratulujemy!

 v Redakcja

W kolejnych edycjach “Gwarka” postaramy się zamieszczać relacje 
z podobnych uroczystości mających miejsce w pozostałych gminach 
naszego regionu. 

Artykuł na podstawie materiałów  
Referatu Promocji i Rozwoju Urzędu Gminy Wielka Wieś.

WIELKA WIEŚ

jubileusz 50-leciA pożyciA pAr MAłżeńskich
W dniu 21 września 2013 roku w Modlnicy odbył się Jubileusz 50-lecia pożycia par małżeńskich z terenu 
Gminy Wielka Wieś. Uroczystość rozpoczęła się o godz. 10.00 mszą św. w kościele parafialnym w Modlnicy 
w intencji Jubilatów. Po czym o godz. 11.00 goście przenieśli się do Restauracji Margerita w Modlnicy.

Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Królowej w Białym Kościele przystąpiła właśnie 
do Ogólnopolskiego Konkursu BEZPIECZNA SZKOŁA – BEZPIECZNY UCZEŃ, 
którego motyw przewodni stanowi hasło: PRAWO, PRZYJAŹŃ, TOLERANCJA. 

prAwo, przyjAŹń, TolerANcjA – czyli bezpieczNA szkołA 2014

Konkurs, organizowany przez 
Fundację Państwo Obywatelskie, 
ma na celu spopularyzowanie 
wśród uczniów podstawowych 
zasad funkcjonowania pań-
stwa prawnego i społeczeństwa 
obywatelskiego. W związku ze 
zgłoszeniem szkoły do konkur-
su Pani Dyrektor weźmie udział 
w seminarium „Bezpieczna 
Szkoła 2014”, które w formule 
e-learning poprowadzą przedsta-
wiciele Studium Prawa Europej-
skiego z Warszawy. Uczniowie 

będą natomiast uczestniczyć 
w szeregu działań dotyczących 
poszanowania praw jednostki, 
a zwłaszcza ucznia-obywatela, 
przeciwdziałania patologiom, 
tolerancji wobec ludzi o odmien-
nej kulturze, rasie, obyczajach, 
solidaryzmu społecznego. Rów-
nocześnie konkurs ma służyć 
podniesieniu poziomu bezpie-
czeństwa szkoły i jej uczniów. 
W ramach tego przedsięwzięcia 
prowadzone będą z uczniami 
konwersatoria w oparciu o takie 

zagadnienia jak: „Prawna ochrona 
dóbr osobistych człowieka, a zwy-
czaje szkolne”, „Czy uczniowie 
klną i dlaczego?”, „Kibole, blo-
kersi, grupy podwórkowe czyli  
jak bronić się przed wciągnięciem 
do tzw. paczki”, „Mój przyjaciel 
jest inwalidą”, „Przestrzeganie 
prawa to obowiązek każdego, tak-
że ucznia”. Nie zabraknie również 
spotkań uczniów z przedstawi-
cielami policji, straży pożarnej, 
pogotowia ratunkowego czy 
lokalnych organizacji społecz-

nych. Uczniowie będą mogli się 
również wykazać aktywnością 
w trakcie różnych konkursów 
szkolnych. Zadania konkursowe 
na terenie szkoły będą realizo-
wane do 30 kwietnia 2014 roku.

 v Agnieszka Miśkiewicz

Małopolska Noc Naukowców 
2013 to okazja do spotkania 
naukowców nie tylko w labora-
toriach, salach wykładowych, 
gdzie pracują na co dzień, ale 
i w nietypowych sytuacjach 
i fascynujących miejscach. Tej 
niepowtarzalnej Nocy naukowcy 
odkrywali przed uczestnikami 
tajemnice świata, odpowiadali 
na pytania, które nurtują nas od 
zawsze, a tak naprawdę doty-
czą naszej codzienności, każdej 
sfery życia – techniki, biologii 
i zdrowia, energii, fizyki, chemii, 
rozrywki.!
Grupa uczniów z obu gimnazjów 
uczestniczyła w wydarzeniach 
organizowanych przez Uniwer-
sytet Jagielloński . Noc Naukow-
ców rozpoczęliśmy wykładem 
dr hab. Justyny Drukały pt. 
„BIOLOGICZNY KRAWIEC, 
czyli jak naukowiec naprawia 
uszkodzenia skóry”. Następnie 
młodzież wzięła udział w warsz-
tatach w Zakładzie Biofizyki: 
Jak światłem pokonać nowotwór? 

Uczniowie mogli także dowie-
dzieć się o sposobach hodowli 
komórek macierzystych i ich 
zastosowaniu w transplantolo-
gii. 
Druga grupa gimnazjalistów 
z Białego Kościoła, pod opie-
ką pani Bożeny Turek udała się 
do Instytutu Fizyki Jądrowej, 
gdzie uczestniczyła w doświad-
czeniach pod tytułem: Fizyka 
w życiu – Fizyka dla życia. 
W laboratorium badań pozio-
mów radioaktywności środowi-
ska uczniowie mieli możliwość 
poznania różnych rodzajów 
detektorów promieniowania 
jonizującego oraz uzyskania 
wiedzy o pochodzeniu radio-
aktywności w środowisku, 
o metodach jej pomiaru oraz 
o dawkach, jakie otrzymują 
mieszkańcy badanych terenów. 
Młodzież miała także możli-
wość udziału w dyskusji pane-
lowej z pracownikami CERN-u. 
Mogła zgłębić wiedzę na temat 
powstania cząstki Higgsa.

Udział w Nocy Naukowców 
to już dla naszego Gimnazjum 
tradycja, którą wspólnie z naszą 
szkołą chętnie podtrzymują nasi 
absolwenci.
Główną ideą wydarzenia jest 
popularyzacja nauki wśród 
mieszkańców Małopolski, 
a także przybliżenie dzieciom 
i młodzieży zawodu naukow-

ca, zachęcenie ich do wybrania 
kariery naukowej. Podczas tej 
wyjątkowej Nocy każdy mógł 
poznać tajemniczy i na co dzień 
niedostępny świat naukowców, 
a nawet samemu poczuć się jed-
nym z nich.

 v Tekst i foto: 
Dorota Tracz,  

Małgorzata Biniek

27 września 2013 roku w Krakowie odbyła się Małopolska Noc Naukowców! Już po raz siódmy 
wszystkich ogarnęła moc naukowych wrażeń! Uczniowie Gimnazjum w Białym Kościele i Modlnicy 
wzięli udział w siódmej edycji tego przedsięwzięcia. 

małoPoLsKa noc nauKoWcóW
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DREW-EKO
WYROBY OGRODOWE Z DREWNA
WOLA FILIPOWSKA
ul. Krzeszowicka 67 ✆ 784 416 692
> ALTANY  
> MEBLE OGRODOWE
> DOMKI LETNISKOWE,
    NARZĘDZIOWE 
    I DREWUTNIE
> HUŚTAWKI   
> PLACE ZABAW
> BUDY DLA 
    PSÓW I KOTÓW
> STUDNIE, WIATRAKI, 
    DONICE
> SZTACHETY, 
    PODBITKA, 
    BOAZERIA

www.altanydreweko.pl

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, 3 pok. 47 m2     199 000 zł
Krzeszowice, 2 pok. 72 m2     310 000 zł
Krzeszowice, ul. Kościuszki, 2 pokoje, 86 m2     130 000 zł
Krzeszowice, 2 pok., 36 m2        155 000 zł
Krzeszowice, 3 pokoje, 47m2     235 000 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, 1300 m2       65 000 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, 990 m2 z mediami i projektem      115 000 zł
Tenczynek, 800 m2 z mediami          105 000 zł
Wola Filipowska – Pasternik,   1700 m²     110 000 zł
Kraków, Azory,  350 m2          280 000 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       350 000 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.  35m2          85 000  zł
Tenczynek:
Działka inwestycyjna 1800 m2+ zab. Przemysłowe    360 000 zł
Kraków Rybitwy: 
Działka 500 m2 + zab. przem. 480 m2     999 000 zł

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

CHCESZ ZMIENIĆ DOSTAWCĘ
ENERGII ELEKTRYCZNEJ

- PRZYJDŹ DO NAS !

AUTORYZOWANY
PRZEDSTAWICIEL 

ENEA S.A.

FELIETON

Protest odbywał się pod hasłem 
„Dość lekceważenia społeczeń-
stwa”. Pochód Solidarności 
wyruszył sprzed Sejmu, gdzie od 
środy stało związkowe miastecz-
ko namiotowe. Na czele marszu 
wieziony był „złoty” pomnik 
premiera Donalda Tuska w pozie 
„nieśmiertelnych” wodzów rewo-
lucji, z podpisem: „Premierowi 
Naród”. Pomnik wywoływał sal-
wy śmiechu głównie ze względu 
na indiańską czapkę umieszczoną 
na głowie premiera, jaką swego 
czasu przywiózł z Peru, oraz jego 
ukochaną futbolówkę pod pachą. 
Dodatkowo w tym samym czasie 
przed Pałacem Kultury i Nauki 
trwała demonstracja OPZZ, 
a FZZ – przed Stadionem Naro-
dowym.
- Przyjechaliśmy tutaj wykrzy-
czeć: dość lekceważenia polskich 
pracowników – mówił przewodni-
czący Solidarności Piotr Duda do 
zgromadzonych na Placu Zamko-
wym. Natomiast przewodniczący 
OPZZ Jan Guz wołał: - dziś rząd 
dostaje ostatnie ostrzeżenie, jeśli 
nie wyciągnie wniosków, zablo-
kujemy cały kraj. Wspólnym 
głosem wołamy; Nie dla takiej 

władzy. Stop umowom śmiecio-
wym. Stop okradaniu narodu. 
Natomiast lider Forum Związków 
Zawodowych Tadeusz Chwałka 
powiedział: - zebraliśmy się po 
to, aby powiedzieć temu rządo-
wi, że mamy go powoli dosyć, 
że nie będziemy dłużej tolerować 
sposobu traktowania ludzi pracy 
i obywateli.
Wyliczając najważniejsze sprawy, 
o które walczą związkowcy, Piotr 
Duda wskazał m.in. na koniecz-
ną zmianę konstytucji i ustawy 
o referendach krajowych. - Ubie-
gły rok, 2,5 mln podpisów pod 
wnioskiem o referendum ws. 
wieku emerytalnego, prawie 5 
mln podpisów w 2012 obywa-
teli naszego kraju pod różnymi 
inicjatywami obywatelskimi, 1 
mln podpisów rodziców pod sze-
ściolatkami. I co? Politycy wrzu-
cają to do kosza – mówił Duda. 
- Czas najwyższy, aby także to 
zmienić (…). Demokracja dla 
nas, dla zwykłych obywateli jest 
raz na cztery lata, jak mamy iść, 
wrzucić kartkę do urny. Mamy 
być tylko bydłem wyborczym, 
a później mamy siedzieć cicho 
i się nie odzywać – dodał szef 

Solidarności. Innym postulatem 
podkreślanym przez związkow-
ców jest wycofanie się z już 
obowiązującej zmiany wieku 
emerytalnego, który został pod-
wyższony do 67 lat. - Coraz wię-
cej mamy polskich pracowników, 
którzy pracują, a są wykluczeni. 
Wykluczeni społecznie. Nie mogą 
końca z końcem związać. Tylko 
52% Polaków pracujących, którzy 
odprowadzają podatek dochodo-
wy płaci składki emerytalno-ren-
towe (…), 75% absolwentów szkół 
pierwszą pracę ma na umowach 
śmieciowych, więc jak mają sobie 
odkładać na emerytury? - pytał 
Piotr Duda.
Ostatnie protesty związkowców 
pokazują wzrost społecznej fru-
stracji i niezadowolenia. Jako 
Polacy mamy coraz większą świa-
domość, że jesteśmy lekceważeni 
przez obecny rząd, którego nie 
interesuje nasze zdanie. Dlatego 
należy się cieszyć, że związki 
potrafiły w końcu zjednoczyć siły 
i wspólnym głosem wyrazić to, 
co wielu Polakom leży na sercu.

 v Monika Rusinek

zjedNoczeNi przeciw rządoM po
Manifestacja przeciwko polityce rządu Donal-
da Tuska w sobotę 14 września br. zgroma-
dziła na ulicach Warszawy, według różnych 
źródeł nawet 200 tys. osób. Ta największa od 
lat antyrządowa demonstracja była finałem 
Ogólnopolskich Dni Protestu, które zorga-
nizowały NSZZ Solidarność, OPZZ i Forum 
Związków Zawodowych.

Rodzinne pożegnanie lata

SĄSPÓW
6 PAŹDZIERNIKA 2013, GODZ. 16.00

w gminie Jerzmanowice-Przeginia

Wójt Gminy 
Jerzmanowice-Przeginia

Świetlica Opiekuńczo-
-Wychowawcza Wsparcia 

Dziennego „Nadzieja” 
w Jerzmanowicach

Powiatowa i Gminna 
Biblioteka Publiczna 

w Jerzmanowicach 

Sołtys i Rada Sołecka 
Sąspowa

Radni Sąspowa

Koło Gospodyń Wiejskich 
z Sąspowa

OSP w Sąspowie

Dyrektor, 
Grono Pedagogiczne, 

Rodzice, Dzieci i Młodzież 
ze Szkoły Podstawowej 

w Sąspowie

Dyrekcje Szkół 
z terenu Gminy 

Jerzmanowice-Przeginia

Gminna Komisja 
Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych

Gminny Ośrodek Kultury 
w Jerzmanowicach

WYDARZENIU PATRONUJĄ: Od początku trwania pikniku czynne będą stanowiska z pracami manualnymi: glina, 
dekupaż, RODZINNE MALOWANIE. RODZINY Z DZIEĆMI zapraszamy do aktywnego 
uczestnictwa w konkursie czytania literatury polskiej oraz w konkurencjach 
sprawnościowych.

W PROGRAMIE: 
  Koncert Orkiestry Dętej z Sąspowa pod batutą 
Franciszka Pastuszaka

  Występ przygotowany przez Koło Gospodyń 
Wiejskich z Sąspowa

  Program artystyczny w wykonaniu uczniów 
Szkoły Podstawowej z Sąspowa

  Degustacja potraw regionalnych przygotowanych 
przez KGW Sąspów: pieczone z kompotem, zielony 
śledzik po sąspowsku, ciasta i inne.

  Prezentacja laureatów konkursu RODZINNEGO 
czytania literatury polskiej

  Wręczenie nagród

Serdecznie zapraszamy 
Rodziny z dziećmi!

PARTNER: Partnerem przedsięwzięcia jest Województwo Małopolskie.
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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

• 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:

RESTAURACJA
ROKO, Ośrodek Hodowli Pstrąga w Pisarach, Smażalnia Ryb
32-064 Rudawa, Dubie-Pisary

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

MOŻLIWOŚĆ DOWOZU
WŁASNYM TRANSPORTEM

U 
NA

S N
AJ

TA
NI

EJ
!

WSZYSTKO Z DREWNA
"U GÓRALA"

Czynne:
pon - piątek 9.00 - 17.15,

sobota 9.00-13.00.

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

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
OGROMNY WYBÓR I NISKIE CENY!

KąciK KuLinarnY Kuchnia na Wzgórzu

Figi pieczone z gorgonzolą
• 5 fig
• 15 dkg gorgonzoli
• oliwa
• pieprz

Figi opłukujemy pod wodą, wycieramy 
i nacinamy na krzyż. W nacięcia wkładamy 
pokruszony ser. Do naczynia do zapiekania 
na dno nalewamy łyżkę oliwy, układamy 
figi, posypujemy delikatnie świeżo zmielo-
nym pieprzem i wstawiamy do nagrzanego 
do 200 C piekarnika na 15 minut, aż ser się 
roztopi. Podajemy gorące.

Smacznego !!!

 v Ulla Pałka

Ten i więcej przepisów na stronie:  
www.kuchnianawzgorzu.pl  

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

Witajcie, dzisiaj trochę o figach, bo sezon 
w pełni i w końcu w Polsce można je 
dostać. Przez lata znajomi przywozili mi 
świeże figi z Francji, Niemiec, teraz w 
końcu są i u nas. A jak figi, to albo jedzone 
na surowo (najlepsze są te miękkie, doj-
rzałe), albo pieczone z gorgonzolą - moje 
ulubione. A oto i super prosty przepis 
na to, jak zaskoczyć znajomych pyszną 
przystawką.

Figi pieczone z gorgonzolą

PRYWATNE SZKOŁY ZAOCZNE
Mgra Stefana Kwietniowskiego

prowadzą  ZAPISY od września 2013 r.

z uprawnieniami szkół publicznych
w Krakowie, Krzeszowicach i Wieliczce.

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

na semestr pierwszy i semestry wyższe do następujących szkół:

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

www.szkolazaoczna.com.pl

Do 22 października 2013 Galeria Bronowice, organizator konkursu „Młodopolskie Kro-
je”, oczekuje na barwne i niebanalne projekty. Do rywalizacji o udział w pokazie mody i 
nagrodę główną 10 000 zł stanąć może każdy, kto ma pasję i umiejętności, potrzebne 
do zaprojektowania i uszycia stroju inspirowanego epoką Młodej Polski.

Młodopolskie kroje – TrwA rywAlizAcjA NA igłę i Nici

Jaki projekt ma szansę na wygra-
ną? Przede wszystkim taki, który 
nawiązuje do głównych nurtów 
Młodej Polski i Secesji – czy to cha-
rakterystyczną linią, ornamentyką, 
barwą czy też motywem. Powinien 
być pomysłem autorskim, orygi-
nalnym i nietuzinkowym, przezna-
czonym dla kobiet bądź mężczyzn. 
 - Pierwsze projekty już do 
nas dotarły – mówi Iwona Sit-
ko, Dyrektor Galerii Bronowice 
- Spodziewaliśmy się, że będą 
efektowne i nowatorskie, dobrze 
korespondujące z młodopolskim 
duchem. I nie zawiedliśmy się. 
Dlatego nie możemy się już docze-
kać kolejnych – dodaje. 
Pierwszy etap konkursu „Młodo-
polskie Kroje” trwa do 22 paździer-
nika 2013 r. i polega na przygoto-
waniu projektu stroju. Twórcy 50 
najciekawszych koncepcji zostaną 
zaproszeni do kolejnej rundy, jaką 
jest uszycie kreacji według wła-

snego pomysłu i przedstawienie 
jej podczas osobistego spotkania z 
jury. Następnie jurorzy wskażą 30 
strojów, których autorzy będą mogli 
zaprezentować swoje dzieła w trak-
cie pokazu mody na Uroczystej Gali 
Otwarcia Galerii Bronowice. Wtedy 
też zostanie wyłoniony zwycięzca 
konkursu. 
Odbierze on nagrodę główną 
w wysokości 10 000 zł. Twórcy 
kolejnych czterech najciekawszych 
strojów otrzymają po 1 000 zł. Prze-
widziano również nagrodę specjal-
ną w wysokości 1 000 zł dla autora 
kreacji, która na przedstawicielach 
mediów zrobi największe wrażenie.
Konkurs Młodopolskie Kroje trwa 
od 1 sierpnia do 22 października 
2013 roku. W dniu 24 października 
jury ogłosi, które projekty zostały 
nominowane do kolejnego etapu. 
Gotowe stroje powinny powstać 
do 16 listopada 2013 roku – wtedy 
to jury wskaże 30 projektów, które 

zobaczymy w trakcie pokazu na 
Uroczystej Gali Otwarcia Galerii 
Bronowice. 
Organizatorem konkursu jest Gale-
ria Bronowice, współorganizatorem 
(nadzór artystyczny) krakowska 
Szkoła Artystycznego Projekto-
wania Ubioru.
Szczegóły konkursu www.galeria-
bronowice.pl/aktualnosci 
Jedna osoba może wykonać więcej 
niż jeden projekt, co zwiększa szan-
sę na zdobycie wymarzonej nagro-
dy! Projekty, wraz z opisem stroju, 
próbkami i opisem materiałów oraz 
wypełnionym formularzem zgło-
szeniowym i oświadczeniem należy 
przesyłać do dnia 22 października 
2013 (liczy się data stempla pocz-
towego) lub dostarczać osobiście 
na adres:

Open Media,  
ul. Obozowa 42a/2, 30-383 Kraków 
z dopiskiem: Galeria Bronowice.
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NAUKA I  DOSKONALENIE
PŁYWANIA   
Basen w Trzebini  

kurs obejmuje 10 lekcji
koszt kursu 430 zł (43 zł za jeden wyjazd)

jacuzzi, zjeżdżalnie, basen rekreacyjny
woda ozonowana

OBOZY ZIMOWE
Wisła

nauka i doskonalenie jazdy
na snowboardzie i na nartach 

aqua park w Hotelu Gołębiewski
skocznia FIS im. Adama Małysza

muzeum Adama Małysza
slalom gigant - zawody

OBOZY  LETNIE
Włochy

obóz  sportowo-wypoczynkowy
obóz  sportowo-językowy

Park  Rozrywki - Mirabilandia, 
Wenecja,  Padwa,  

Chioggia  i  Wzgórza  Euganejskie

GRY I ZABAWY DLA DZIECI 
Z ELEMENTAMI GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ

ZAPRASZAMY NA HALĘ SPORTOWĄ 
W KRZESZOWICACH, UL. DŁUGA 22
GRY, ZABAWY, TORY PRZESZKÓD 

ORAZ ELEMENTY GIMNASTYKI
WTORKI  I  CZWARTKI  GODZ.  16.30

ZAPRASZAMY TAKŻE NA: 

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 www.oknoplast.com.pl

Dwukrotny laureat 
Godła Promocyjnego 
„Teraz Polska”

Patrycja i Kamil Brzeń z Krzeszo-
wic wraz z rodzicami, w zeszły 
weekend znaleźli w lesie w Czer-
nej wielkiego prawdziwka, który 
jak się okazało ważył 1 kg. Teraz 
już, w trakcie suszenia, „grzybek” 
czeka na Święta :)
Zachęcamy do leśnych spacerów 
całą rodzinką i oderwania dzie-
ci od "komórek" i telewizorów. 
Satysfakcja z każdego samo-

dzielnie znalezionego grzyba 
(oczywiście pod baczną kontro-
lą dorosłych znawców zagadnie-
nia!), niekoniecznie tak wielkiego 

jakiego Państwu prezentujemy :) 
jest ogromna!

Z jesiennymi pozdrowieniami
Redakcja 

Akcje te były głównym ele-
mentem projektu pn. "Mobilna 
Drużyna Równowagi Praca - 
Rodzina" współfinansowanego 
ze środków Ministerstwa Pracy 
i Polityki Społecznej, w ramach 
Konkursu Inicjatyw Organiza-
cji Pozarządowych na najlepsze 
projekty z obszaru wyrównywa-
nia szans kobiet i mężczyzn na 
rynku pracy.
Celem  spotkań  "Mama wraca 
do pracy" było wsparcie matek 
chcących powrócić do pracy po 
przerwie związanej z urodze-

niem i opieką nad dzieckiem/
dziećmi, a wiec przebywających 
na urlopach macierzyńskich, 
wychowawczych lub bezrobot-
nych poszukujących zatrudnie-
nia. Podczas akcji lokalnych 
każda mama 
mogła wysłuchać ciekawych 
prezentacji dotyczących wielu 
aspektów powrotu do pracy, 
wziąć udział w warsztatach gru-
powych oraz skorzystać z porad 
indywidualnych doradcy zawo-
dowego, prawnika, psycholo-
ga i specjalisty ds. rekrutacji. 

W spotkaniach wzięło udział 
ponad 100 mam wraz z dziećmi. 
Reportaż o sytuacji mam powra-
cających do pracy po urlopach 
macierzyńskich i wychowaw-
czych, przygotowany na pod-
stawie materiałów zebranych 
podczas akcji 
"Mama wraca do pracy" moż-
na obejrzeć tutaj:  http://www.
youtube.com/watch?v=GkP-
-u2mpyyk
 

www.kobietawregionie.pl

GratKa dLa GrZYbiarZY!

mama Wraca do PracY

Sezon grzybobrania roz-
poczęty. Nasze lasy obro-
dziły obficie, a słonecz-
ne dni, mimo że zimne, 
zachęcają do dalekich 
spacerów.

Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU we współpracy z Fundacją 
Kobieta w Regionie w lipcu 2013 r. zorganizowało w trzech małopolskich 
miastach (Krzeszowicach, Oświęcimiu, Chrzanowie) akcje lokalne - spotkania 
dla mam pod nazwą "Mama wraca do pracy". 
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*Dodatkowe materiały do pobrania na stronie www.jakreagowac.pl Kampania społeczna Rzecznika Praw Dziecka

Jeśli któraś z tych instytucji
zbagatelizuje problem,
zawiadom Rzecznika

Praw Dziecka: 
Dziecięcy Telefon Zaufania RPD 
800 12 12 12 rpd@brpd.gov.pl

„Widzę,
że jest Pani

zdenerwowana. 
Czy mogę jakoś 

pomóc?”  

np.:

„Czasem nie 
zdajemy sobie 

sprawy jak
bardzo to, co

robimy wpływa
na nasze
dziecko.”

np.:

„Przepraszam, 
która jest 
godzina?” 

np.:

OBNIŻ POZIOM AGRESJI

Reaguj bez agresji – inaczej możesz zaognić 
sytuację. Obniż zdenerwowanie zaczynając 

miło rozmowę.

1

POKAŻ, ŻE WIDZISZ CO SIĘ DZIEJE

Nie osądzaj z góry, bo ktoś przestanie słuchać. 
Najlepiej zaoferuj pomoc lub użyj przykładowej 

historii (tzw. z życia, z morałem).

2

DAJ POMOCNĄ RADĘ

Daj do zrozumienia, że bicie/zaniedbanie 
szkodzi dziecku. Poleć  książkę/daj ulotkę
o wychowaniu bez przemocy. Możesz też 
podzielić się własnym doświadczeniem.

3

NA ULICY, W PARKU, W SKLEPIE

ZAWIADOM
Lokalny Ośrodek

Pomocy Społecznej, 
szkołę lub przedszkole
gdzie uczęszcza dziecko.

np.:

„Miło Cię
znowu

zobaczyć. 
Słuchaj...”

np.:

„Widzę, że
Janek płacze.
Moja znajoma 

miała ostatnio taki
przypadek…” 

np.:

WIDZISZ  PRZEMOC WOBEC DZIECI?
(np.: bicie lub zaniedbywanie)

 REAGUJ

SĄSIAD, RODZINA, ZNAJOMY

„Słyszałeś
o tych fajnych 
warsztatach
dla rodziców,

które organizuje 
gmina?”

PRZEZ INSTYTUCJE
Jeśli widzisz lub choćby 

podejrzewasz, że ktoś znęca się 
fizycznie lub psychicznie nad 

dzieckiem: nie wahaj się              
– reaguj!

DZWOŃ:

POLICJA 997
TELEFON ALARMOWY 112 

Wystąpiło 6 zespołów: Schola z 
Modlnicy, Schola z Będkowic, 
zespół Siódme Niebo, Tomaszo-
wianie, Bęblanie i Białokoście-
lanki. W tegorocznym wydaniu 
Przegladu Piosenki Religijnej 
zwycięzców nie było – a raczej 
zwycięzcami zostały wszyst-
kie grupy śpiewające, ponieważ 
przegląd nie miał charakteru 
konkursowego. Otóż organiza-
torzy postawili sobie tym razem 
jako cel integrację mieszkańców i 
uczestników przeglądu za sprawą 
wspólnie spędzonych pod znakiem 
muzyki chwil i pięknych emocji. 
Organizatorami przeglądu było 
Stowarzyszenie Miłośników Zie-
mi Będkowickiej Sokolica, zespół 
Będkowianie oraz Gminny Ośro-
dek Kultury i Sportu w Białym 
Kościele. Przegląd cieszył się bar-
dzo  dużym zainteresowaniem, a 
wśród widzów nie zabrakło Sekre-
tarza Gminy  Wielka Wieś Pana 
Stanisława Kasprzyka, Dyrektor 
GOKiS-u Pani Elżbiety Seweryn, 
Prezes OSP w Będkowicach Pana 
Jacka Gąski, Prezesa Stowarzy-
szenia Sokolica  Pana Kazimierza 
Dobrzańskiego a także radnych i 
sołtysów poszczególnych sołectw.

Po zakończeniu występów, gospo-
darze zaprosili  przybyłych gości 
do remizy OSP, gdzie wszyscy 
uczestnicy zostali obdarowani 
upominkami i dyplomami. Nie 
mogło też oczywiście zabraknąć  
poczęstunku, przygotowanego 
przez  zespół Będkowianie. 
W imieniu swoim oraz mieszkań-
ców gminy dziękuję wszystkim, 
którzy przyczynili się do organi-
zacji przeglądu: Stowarzyszeniu 
Sokolica, zespołowi Będkowia-
nie, GOKiS-owi, druhom OSP , 
księdzu Adamusowi a zwłaszcza  
grupom za przygotowanie tak 
pięknego repertuaru. Już teraz 
wszystkich zapraszam za rok na 
kolejny przegląd, oczywiście w 
Będkowicach.
Przegląd był współfinansowany 
przez Urząd Gminy Wielka Wieś 
w ramach zadania publicznego w 
zakresie kultury i ochrony dzie-
dzictwa kulturowego w ramach 
projektu „PRZEGLĄD PIOSEN-
KI RELIGIJNEJ” .
tekst i foto: Sołtys Będkowic 
Marzena Bień.

 v Tekst i foto: 
Sołtys Będkowic  

Marzena Bień

15  września 2013 roku w Kościele Parafialnym w Będ-
kowicach odbył się już V Przegląd Piosenki Religijnej. 
Zainaugurowała go  msza św. odprawiona przez ks. Jerze-
go  Adamusa, proboszcza parafii Modlnica, następnie 
uczestnicy tego wydarzenia zaprezentowali swój repertuar.

V PrZeGLąd 
PIOSENKI rELIgIjNEj

Spektakl "Pan Twardowski" to  adaptacja jednej z najbardziej znanych 
legend krakowskich o polskim szlachcicu i czarnoksiężniku - Janie Twar-
dowskim. Młodzi aktorzy bawili i uczyli młodych widzów. Jeszcze przed 
spektaklem, po powitaniu, przypomnieli dzieciom zasady właściwego  
zachowania w teatrze.  Aktorzy  zachęcali dzieci do wspólnej zabawy.  Te  
z ochotą i radością nie tylko tańczyły krakowiaka, ale również brały udział 
w samym przedstawieniu. 
Doskonała gra aktorska, bajkowa scenografia (w tle autentyczne zdjęcia 
Krakowa, zamku w Pieskowej Skale, Maczugi Herkulesa), liczne piosen-
ki, barwne stroje i żywa akcja, to najistotniejsze walory przedstawienia. 
Przedstawienia, które zagwarantowało młodym widzom doskonałą zabawę. 
Dzieci nagrodziły aktorów  mocnymi  brawami i wyraziły nadzieję na  
ponowne spotkanie z aktorami teatru "Sztuka", w gościnnych wnętrzach 
biblioteki w Tenczynku.

pAN TwArdowski
Dnia  19.09.2013 r.  W  Bibliotece  Publicznej  w  Tenczynku  
odbyło się przedstawienie teatralne, na które zaprosiliśmy 
dzieci z klas drugich (51 osób) z miejscowego Zespołu 
Szkół. Uczniowie wraz z wychowawczyniami Barbarą Wasik 
i Anną Skotniczny obejrzeli inscenizację pod tytułem "Pan 
Twardowski",  w wykonaniu artystów ze  Studia Małych 
Form Teatralnych "Sztuka" z Trzebini.



9małopolski Informacje, Reklamy

DREWNO OPAŁOWE
I KOMINKOWE, BRYKIET, WĘGIEL

DOSTAWA DO KLIENTA. CZYNNE 24 H.

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

Oferujemy również:
• meble ogrodowe 
• wyroby tartaczne 
    (deski, łaty, więźby, kantówki, foszty)

• elementy paletowe, 
   palety
• sztachety

tel. 12  421  25  30; 
tel. kom. 600  356  458, 
                    666  071  232
bryl@poczta.onet.eu
 www.bryl.com.pl

NAJWIĘKSZE  KRAKOWSKIE BIURO  NIERUCHOMOŚCI

Poszukujemy dla swoich klientów
DZIAŁKI I DOMY do sprzedania i wynajęcia

Zadzwoń: 516-025-595
Napisz: wmossakowski@polnoc.pl

JESTEŚMY
SKUTECZNI

www.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 produkcyjno-

magazynowo-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

Nasze radio nie powstało po to, aby bić rekordy, tylko dla Was, abyście dobrze spędzali z nami czas. Naszym 
głównym zamierzeniem jest stworzenie ogromnego medium oferującego swoim słuchaczom kompleksowy 
szereg wielogatunkowych kanałów muzycznych, począwszy od półki z muzyką dance, przez klimaty typowo 
klubowe, niekomercyjny trance, na czarnej muzie kończąc... Jednym słowem - każdy słuchacz znajdzie tu swoje 
miejsce w sieci.

Na dzień dzisiejszy  oferujemy swoim słuchaczom  3 kanały muzyczne: 
• GŁÓWNY •  SPORTOWY • DISCO POLO • 

Jesteśmy jedna z kilkunastu stacji  lansujących ambitną muzykę techniczną oraz klubową w technologi AAC+  (to 
rozszerzenie formatu dla zachowania dobrej jakości dźwięku dla niskich przepływności strumieni binarnych) na 
szeroka skalę w Internecie.

Nadajemy przez 24 godziny na dobę, 
dzięki temu można nas usłyszeć o każdej porze dnia i nocy.

Pomimo tego, że jesteśmy młodym i nowym radiem to swoje płytki użyczyli nam: Boys, Krist Van D, Max Farenthi-
de, Cliver, Focus, Weekend, Gosia Andzejewicz, Adele, Weekend, Pudzian Band.
Nasze radio tworzą ludzie, dla których tworzenie radia jest pasją. Dlatego jest to radio całkowicie oddane 
słuchaczom. Nasza ekipa to ludzie ambitni, dla których muzyka jest Wielką częścią życia.

www.esmusic.pl

Po spektakularnym sukcesie seniorek 
(Mistrzostwo Polski drużynowo Grota 
Zabierzów, Wicemistrzostwo Polski 
indywidualnie Kariny Lipiarskiej) 
w światku łuczniczym głośno jest o 
Zabierzowie. Wysoki poziom szko-
lenia w naszym klubie potwierdziły 
również występy najmłodszych adep-
tów tego olimpijskiego sportu. Z tej 
największej corocznej ogólnopolskiej 
imprezy organizowanej najmłodszych 
zawodników Grot Zabierzów także 
przywozi medale.
W konkurencji indywidualnej brązowe 
medale w kategorii młodziczek i mło-
dziczek starszych zajęły odpowiednio 
Zuzanna Kulig i Ewa Ramut. Wystę-
pujące w tych kategoriach pozostałe 
nasze zawodniczki zajęły miejsca: 
Anna Michalik 13, Karolina Kowalew-
ska 14, Aleksandra Dudek 28, Justyna 
Cieślak 35. W młodzikach Krzysztof 
Skalski zajął miejsce 23, zaś Mate-
usz Jarema 34. Należy nadmienić, iż 
rywalizacja w tej kategorii wiekowej 
stała na bardzo wysokim poziomie. 
Najlepsi uzyskiwali rekordowe wyniki 
– lepsze od rozgrywanych 2 tygodnie 
temu Mistrzostw Polski Młodzików. W 
kategorii młodziczek starszych zwy-
ciężyła Lidia Milas z MLKS Dąbro-
via Dąbrowa Tarnowska, w kategorii 
młodziczek Wiktoria Toczek z ŁKS 
Sagit Humniska. Wśród młodzików 
starszych zwyciężył Bartłomiej Wójcik 
z Płaszowianki, wyprzedzając swego 
klubowego kolegę, 4-krotnego złotego 
medalistę Mistrzostw Polski Młodzi-
ków – Dariusza Bielę. W młodzikach 
zdecydowanie wygrał Jakub Matanina 
z UKS Mąchocice Scholasteria.
W młodszych kategoriach wiekowych 
naszym łucznikom nie wiodło się tak 
dobrze, jak ich starszym koleżankom. 
Natalia Pyzioł zajęła miejsce 16, Pau-
lina Natoń – 20, Maja Stolarska – 22 a 
Jolanta Drukała – 26. Nasz najmłodszy 
nabytek – Dawid Kowalewski – wśród 
dzieci najmłodszych zakończył zawody 
na miejscu 17. Dla nich, stawiających 
pierwsze kroki w karierze zawodniczej, 
udział w tak wielkim turnieju był nie-
zapomnianym wydarzeniem.
Medaliści w swoich kategoriach wie-
kowych dostali szansę ustrzelenia Laj-

konika. W strzelaniach specjalnych do 
tarczy z jego wizerunkiem rok temu 
udało się to Ani Michalik z Grota 
Zabierzów. Sztuka jest to nie lada, bo 
tarcza jest mikroskopijna, żółty pier-
ścień jest wielkości monety 2-złotowej, 
a odległość z której strzelają zawod-
nicy – 15 metrów. W konkurencji tej 
wystąpiły nasze brązowe medalistki – 
Ewa i Zuzia, ale rywalki były odrobinę 
precyzyjniejsze.
W klasyfikacji zespołowej Grot Zabie-
rzów zajął miejsce 9. W zawodach 
uczestniczyło prawie 30 klubów z 
całej Polski.
Wyniki z turnieju Lajkonika równo-
legle klasyfikowane były w ramach 
współzawodnictwa międzywoje-
wódzkiego – między Małopolską a 
Podkarpaciem – w ramach Między-
wojewódzkich Mistrzostw Młodzików. 
Tu nasi zawodnicy walczyli „o pienią-
dze”. Zdobywane przez nich miejsca są 
przeliczane na punkty i zaliczane do 
współzawodnictwa sportowego dzie-
ci i młodzieży prowadzonego przez 
Ministerstwo Sportu i Turystyki w 
ramach programu: "Szkolenie i współ-
zawodnictwo młodzieży uzdolnionej 
sportowo". Zatem, wyniki uzyskiwane 
podczas tych Mistrzostw mogą, w roku 
2014, mieć wpływ na wysokość przy-
znawanej dotacji z budżetu Państwa dla 
województwa, Związku oraz klubu na 
szkolenie kadr młodzieżowych.
W tych zawodach również sypnęło 
medalami. Ewa Ramut zdobyła medal 
srebrny i tytuł Pierwszego Wicemistrza 
Międzywojewódzkich Mistrzostw 
Młodzików, zaś Zuzia Kulig – medal 

brązowy i tytuł Drugiego Wicemistrza, 
w kategorii młodziczek. Reprezentując 
Małopolskę I Ewa zdobyła medal złoty 
w zespole, zaś Ania Michalik i Karo-
lina Kowalewska – medal brązowy 
zespołowo jako Małopolska II. Wśród 
młodziczek Zuzia Kulig w ramach 
zespołu Małopolska I zdobyła medal 
brązowy.
Dzień następny, niedziela, 22.09.2013 
r. to Ogólnopolski Finał Ligii Młodzi-
ków. W tych zawodach nie liczą się już 
indywidualne osiągnięcia zawodników, 
ale suma zdobytych punktów przez 
czwórkę najlepszych wchodzących w 
skład zespołu klubowego. Grot Zabie-
rzów reprezentowały: Ewa Ramut, 
Anna Michalik, Zuzanna Kulig, Karo-
lina Kowalewska i Aleksandra Dudek. 
Mimo pobicia przez Zuzię Kulig i Olę 
Dudek rekordów życiowych naszym 
zawodniczkom było daleko do meda-
lowych miejsc. Ostatecznie sklasyfiko-
wane zostały na miejscu 6. W ubiegłym 
roku zespół Grota Zabierzów, w trochę 
innym składzie zajął miejsce 4. Zwy-
ciężyły dziewczęta z ŁKS Sagit Hum-
niska przed KS Płaszowianką Kraków 
i UKS Talent Wrocław. W kategorii 
męskiej niestety Grot Zabierzów nie 
ma kompletu zawodników. Czekamy 
na chętnych, którzy wzorem dziewcząt 
chcieliby reprezentować barwy regionu 
na zawodach rangi ogólnopolskiej.
Wszystkim medalistkom, oraz tym, 
którym tym razem się nie powiodło 
serdecznie dziękujemy za godne repre-
zentowanie Zabierzowa. 

SPORT

ustrZeLić LaJKoniKa
W dniach 21-22.09.2013 r. Kraków najechali młodzi łucznicy z całej Polski, a nawet z Ukrainy. 
Było ich prawie 250 i wszyscy chcieli ustrzelić Lajkonika. W tych dniach na torach łuczni-
czych Płaszowianki rozgrywane były: coroczny Ogólnopolski Turniej Łuczniczy dla Dzieci i 
Młodzików „Lajkonik”, Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików oraz finał Ogólnopolskiej 
Ligi Młodzików. W zawodach tych godnie i z sukcesami reprezentowali nasz region młodzi 
zawodnicy z Grota Zabierzów.

Doskonale zaprezentowały się 
łuczniczki GROTA Zabierzów 
w składzie – Karina Lipiarska, 
Agata Stanieczek, Anna Sta-
nieczek i Adrianna Kawa, które 
w efektowny sposób pokonały 
w finale bardzo mocny zespół 
Łucznika Żywiec (200:198), 
zdobywając złoty medal i tytuł 
Mistrzyń Polski.
W drodze do finału zawodnicz-
ki Grota pokonały Unię Piel-
grzymka 195:194 i Dąbrovię 
Dąbrowa Tarnowska 199:162.
Niemniej efektowanie zapre-
zentowała się Karina Lipiar-
ska, indywidualnie zdobywając 
srebrny medal i tytuł Wicemi-
strza Polski, ulegając w finale po 
wyrównanym pojedynku najlep-
szej polskiej łuczniczce ostat-
nich lat – Justynie Mospinek-
-Kluz (Piątka Zgierz) w setach 
4:6. Ze strony Justyny był to 
rewanż za finał z 2009 roku, 
kiedy to zwyciężyła Karina.
W drodze do finału Karina 

pokonała zawodniczki Dąbro-
vii: Małgorzatę Mickiewicz 6:4, 
Agatę Bulwa 7:3 i w walce o ści-
sły finał zawodniczkę Łucznika 
Żywiec Joannę Rząsa 6:5 po 
barażu 10:7.
Karina Lipiarska zdobyła ponad-
to srebrny medal na dystansie 50 
m i brązowy na 30 m.
Tradycją w Mistrzostwach 
Polski Seniorów jest strzelanie 

medalistów do sylwetki kura. 
Tutaj, wśród kobiet, ponownie 
najlepszą była Karina Lipiarska.
Pozostałe zawodniczki Grota 
zajęły miejsca odpowiednio: 14. 
Stanieczek Anna, 25. Stanie-
czek Agata i 45. Adrianna Kawa.
Indywidualnie wśród męż-
czyzn zwyciężył Piotr Nowak 
(Prząsław), a wśród zespołów 
męskich  Marymont Warszawa.

mistrZYnie Z ZabierZoWa
Od piątku do niedzieli na torach łuczniczych w Głuchołazach trwała walka 
łuczników o tytuły Mistrzów Polski w kategorii seniorów. Finały odbyły się 
w bardzo efektownej oprawie, na Rynku w Głuchołazach.
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wydArzeNiA kulTurAlNe, iMprezy, spoTkANiA

cHrZanóW

Kino "Sztuka" w Chrzanowie zaprasza
"WałĘsa. cZłoWieK Z nadZiei" premiera

• 04.10-11.10 seanse o godz. 17.15, 20.00 • 12.10 seans o godz. 20.00 •
• 13.10-17.10 seanse o godz.17.40, 20.20 • 18.10 seans o godz. 15.30 •

• 19.10 kino nieczynne • 20.10-21.10 seans o godz. 15.40 •
• 22.10 kino nieczynne • 23.10-24.10 seans o godz. 15.40 •

reż.: Andrzej Wajda; czas: 127 min., gat.: biograficzny/dramat; prod. Polska, 12 lat 
Cena biletu: Piątek - Niedziela: norm. 15,00 zł, ulg. 13,00 zł. Poniedziałek - Czwartek: 13,00 zł.

 
"PINOKIO"

• 11.10 seans o godz. 15.30 • 13.10-17.10 seans o godz. 15.45 •
reż.: E. D'Alò, czas: 75 min.; gat.: animacja/fantasy, prod. Belgia/Włochy/Luksemburg/Francja, b/o

Cena biletu:  12 zł
 

"Joe strummer: niePisana PrZYsZłoŚć"
• 18.10.2013 seans o godz. 20.15 •

reż.: J. Temple, czas: 123 min.; gat.: dokumentalny/muzyczny, prod. Wielka Brytania/Irlandia, 12 lat
Obsada: Bono, Steve Buscemi, Johnny Depp, Matt Dillon, John Cusack

Cena biletu: 10 zł
Cykl: Wieczory filmowo-muzyczne.

"cHce siĘ ŻYć"
• 18.10 seans o godz. 18.00 • 19.10 kino nieczynne • 20.10-21.10 seans o godz. 18.15 •

• 22.10 kino nieczynne • 23.10-24.10 seans o godz. 18.10 • 25.10-26.10 seans o godz. 15.00 •
• 28.10 seans o godz. 18.20 • 29.10-30.10 seans o godz. 17.30 •

reż.: Maciej Pieprzyca, czas: 107 min.; gat.: obyczajowy; prod. Polska, 15 lat
Cena biletu: Piątek - Niedziela: norm. 15,00 zł, ulg. 13,00 zł. Poniedziałek - Czwartek: 13,00 zł.

Chrzanowskie Spotkania Folklorystyczne „BOSA NÓŻKA”
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie oraz Chrzanowskie Stowarzyszenie Folklorystyczne 

zapraszają najmłodszych do udziału w Chrzanowskich Spotkaniach Folklorystycznych „BOSA NÓŻKA”. 
Regulamin dostępny: www.moksir.chrzanow.pl

 WARSZTATY KULINARNE
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie oraz portal Kobiecym Okiem zapraszają 12 paździer-
nika do Klubu Stara Kotłownia na warsztaty kulinarne dotyczące zdrowego żywienia. Więcej informacji: www.

moksir.chrzanow.pl

 WARSZTATY EMISJI I HIGIENY GŁOSU
Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chrzanowie organizuje w dniach 25 - 27 października, WARSZ-

TATY EMISJI I HIGIENY GŁOSU, adresowane przede wszystkim do nauczycieli jak również przedstawicieli 
innych zawodów związanych z częstą pracą głosem i wystąpieniami publicznymi: dziennikarzy, wykładowców, 
przedsiębiorców, managerów, samorządowców. Całkowity koszt udziału w zajęciach wynosi 150 zł od osoby. 
Ilość miejsc ograniczona. Zapisy - Informacja MOKSiR, ul. Broniewskiego 4 od poniedziałku do piątku w godz. 

8.00-18.00. Tel. 32 62 330 86 w. 53.

 Koncerty SAD WEDNESDAY, SELFHATED MACHINE
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie zaprasza wszystkich fanów mocnego grania na 

koncerty Sad Wednesday, Selfhated Machine, który odbędą się  w Klubie "Stara Ko0tłownia". Bilet w cenie 7 
zł. do nabycia w Informacji MOKSiR lub tuż przed koncertem w Klubie:

• 25.10 godz. 18.00-23.00 - Dub sesja, • 9.11 godz. 20.00 - Rover • 23.11 godz. 20.00 - Bongo Jerusalem •
Szczegóły już w krótce na: www.moksir.chrzanow.pl

KONKURS RECYTATORSKI
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie ogłasza wyjątkowy konkurs recytatorski poświę-

cony twórczości Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Termin przyjmowania zgłoszeń mija 1 listopada 2013. 
Szczegóły: www.moksir.chrzanow.pl

trZebinia

Kino "Sokół" w Trzebini zaprasza

KrZesZoWice

LisZKi

Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach zaprasza na wystawę malarstwa  
do Galerii w Pałacu Vauxhall, 4 października 2013, piątek, godz. 19.00 

DO TRZECH RAZY SZTUKA  
to zbiorowa, rodzinna wystawa malarstwa  

Alicji Słaboń Urbaniak, Macieja Urbaniaka i Rocha Urbaniaka  
– mamy, taty i syna. Wszyscy ukończyli Liceum Plastyczne w Krakowie a następnie krakowską Akademię Sztuk 
Pięknych i od wielu lat działając na rynku sztuki, dali się poznać jako znakomici malarze, o ciekawych i rozpozna-

walnych stylach. Artyści mieszkają i tworzą w Modlnicy, koło Krakowa. 
Wystawa czynna do 31.10.2013

Plakat na str. 3

6, 20 i 27 października
TEATR ALBERTUS  

działający przy parafii św. Brata Alberta  
w Mnikowie  

ZAPRASZA DO OBEJRZENIA  
XX SPEKTAKLU W SWOIM DOROBKU.

TRZEBIŃSKIE CENTRUM KULTURY
zaprasza na pierwszą transmisję opery w sezonie 2013/2014!

Piotr Iljicz Czajkowski  „EUGENIUSZ ONIEGIN” 
5 października 2013 | 19:00,  Dom Kultury "Sokół" w Trzebini 

w rolach głównych:  
Mariusz Kwiecień (Eugeniusz Oniegin), Anna Netrebko (Tatiana), Oksana Volkova (Olga),  

Piotr Beczała (Leński), Alexei Tanovitsky (Książę Griemin) 
dyrygent: Valery Gergiev                                  reżyseria: Deborah Warner, Fiona Shaw 

Przedstawienie trwa około 4 godzin i 5 minut (w tym 2 przerwy). 
PREMIERA SEZONU 2013–14 

Specjaliści od muzyki rosyjskiej, Rosjanka i dwóch Polaków, otworzą kolejny sezon transmisji przedstawień z Nowego 
Jorku, występując w jednej z najbardziej znanych oper Czajkowskiego. Sceny liryczne – bo taką nazwę gatunkową wymyślił 
dla swego dzieła kompozytor – oparte są na poemacie Aleksandra Puszkina. Skromna i wrażliwa Tatiana zakochuje się w 
Onieginie, znudzonym światowcu, który odrzuca jej miłość. Po latach Oniegin uświadamia sobie, że jednak kocha Tatianę, ale 
ta jest już żoną księcia Griemina. Mimo że nadal darzy Oniegina uczuciem, Tatiana pozostaje wierna mężowi. Tę romantyczną 
historię przygotuje muzycznie jeden z najwybitniejszych rosyjskich dyrygentów.

Cena biletu: 45 złotych,  
ulgowy dla dzieci, młodzieży i studentów do 26 roku życia na podstawie legitymacji - 40 złotych, 

karnet na 3 transmitowane wydarzenia – 120 złotych 
REZERWACJE: tel. (32) 6-110-621 

ZabierZóW

„diana” – seanse 2d, premiera
• 3.10 - seans o godz. 19:30 •

czas trwania: 2 godz. 2 min.; gatunek: biograficzny, USA/W.Brytania (napisy PL)
Bilety: 14 zł i 12 zł ulgowy

 „Paranoja” – seanse 2D
• 3.10 - seans o godz.17:00 • 

czas trwania: 1 godz. 46 min.; gatunek: thriller/kryminał, USA (napisy PL)
Bilety: 14 zł i 12 zł ulgowy

„Wałęsa – człowiek z nadziei” – seanse 2d, premiera
• 04.10, 06.10, 08.10, 09.10, 10.10, 11.10, 12.10, 13.10, 16.10, 17.10, –  godz. 17:00 i 19:30 •

• 05.10 – seanse w godz. 13:00 i 15:30 • 15.10 – seans o godz. 21:00 •
czas trwania: 2 godz., 2 min.

Bilety: 14 zł i 12 zł ulgowy

„Rycerze w Zabierzowie - Jarmark Norbertański"  5-6 października 2013 
więcej na: www.rycerzewzabierzowie.pl/

Jubileusz 10-lat Ośrodka Sportowo Rekreacyjnego w Zabierzowie
 12 października, start o godz. 10.00; szczegóły na: www.zabierzwo.org.pl

Mistrzostwa Szachowe o Puchar Wójta Gminy Zabierzów 19-20 X 2013
Rozgrywki odbędą się w siedzibie centrum kultury. Turniej zostanie rozegrany w trzech grupach na dystansie  

7 rund. Szczegóły uczestnictwa oraz regulamin dostępny jest na stronie internetowej SCKiPGZ.

Wystawa pt. „Dwie odsłony piękna”
22.10 Galeria „Na Piętrze” zaprasza do odwiedzania wystawy pt. „Dwie odsłony piękna”.  

Autorem prac jest Małgorzata Wójtowicz-Król.

„Muzyka nie zawsze poważna – od Średniowiecza do Współczesności”
22.10 Centrum Kultury zaprasza grupy dzieci z klas 0-III na koncerty muzyczne z cyklu „Muzyka nie zawsze 
poważna – od Średniowiecza do Współczesności”. Pierwsze spotkanie o tematyce „Od Średniowiecza do 

Baroku” odbędzie się o godz. 10:00 i 11:30. Zainteresowanych prosimy o rezerwację miejsc.  
Ilość miejsc jest ograniczona.

Dzień Seniora
27.10 Centrum Kultury zaprasza na Dzień Seniora, zorganizowane przez Sołectwo Zabierzów oraz Klub 

Seniora z Zabierzowa. Uroczystości rozpoczną się Mszą Św. w kościele Parafialnym w Zabierzowie. O 16:00 
w Centrum Kultury Klub Seniora przygotował program artystyczny.

Przegląd Wokalno-Instrumentalny „Śpiewać i grać każdy może”
Samorządowe Centrum Kultury po raz dziewiąty organizuje Przegląd Wokalno-Instrumentalny „Śpiewać i grać 
każdy może”. Adresatami konkursu są młodzi instrumentaliści, wokaliści do 24 roku życia, których pasją jest 
muzyka. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 listopada. Regulamin przeglądu oraz warunki uczestnictwa 

dostępne są na stronie SCKiPGZ.
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"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.

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

www.fitnessharmonia.pl
www.facebook.com/FitnessHarmonia

ul. Szkolna 14, 33-065 Krzeszowice
tel.: 530 018 853

Power Dumbell - nowość!
Bokwa Fitness - nowość!
Power Dumbell - nowość!
Bokwa Fitness - nowość!

i wiele, wiele więcej...
Zajęcia zarówno dla kobiet jak i dzieci

Zumba
Pilates, Step

Tym razem zaproszenie przyjęli 
reprezentanci piłkarzy Wisły Kra-
ków. Książkę "Mam przyjaciela 
piłkarza ekstraklasy" czytali Rafał 
Bogucki i Michał Nalepa. W trak-
cie spotkania zaproszeni goście 
odpowiadali na pytania zadawane 
przez uczniów. Przeprowadzone 
zostały również konkursy spraw-
nościowe, w których dzieci zma-
gały się z techniką odbijania piłki 
nogą i głową. Oczywiście przed 
przystąpieniem do konkursu pił-
karze z Wisły pokazali jak należy 
wykonać te ćwiczenia. Uczniowie 
znakomicie poradzili sobie z wyko-
naniem zadań. Za udział w kon-

kursach sprawnościowych dzieci 
otrzymały drobne upominki od 
Wisły Kraków. 
Autografy dla dzieci rozdawane 
były na planach lekcji z logo Wisły 
Kraków, które piłkarze przywieźli 
ze sobą. Uczniowie podziękowali 
piłkarzom za przeprowadzenie 
zajęć wręczając pamiątki związane 
z gminą Wielka Wieś. 
Serdeczne podziękowania dla Klu-
bu Wisła Kraków S.A. za pomoc 
w zorganizowaniu zajęć w gminie 
Wielka Wieś. 

Tekst i foto GBP

SPORT

MAM przyjAcielA piłkArzA eksTrAklAsy
15-stki z biblioteką to cykl zajęć adresowanych do uczniów szkół podstawowych w gminie Wielka Wieś.  W połowie każdego 
miesiąca zapraszani  są przedstawiciele z różnych środowisk artystycznych, naukowych, zawodowych. Celem tych zajęć jest 
objaśnienie świata, przybliżenia specyfiki danego zawodu, przełamanie stereotypów, rozwijanie pasji, zainteresowań oraz 
zachęcenie do czytania. Całość realizowanych zajęć jest inspirowana  książkami dla dzieci z serii Mądra Mysz pod wspól-
nie zaczynającym się tytułem Mam przyjaciela.... Patronat nad zajęciami objęło wydawnictwo  Media Rodzina z Poznania.

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

• SKUP • SPRZEDAŻ •

tel. 662 660 373
Olkusz, ul. Przemysłowa 14

Adoptowany jako zupełne dziecko, oddany po kilku 
miesiącach przez swoich opiekunów jak niechciany 
towar... Tęskni i nie rozumie, dlaczego “jego” ludzie już 
go nie chcą... Kto pokaże temu psiemu dziecku, że może 
zaufać człowiekowi i zapewni mu wymarzony domek na 
zawsze?

Moris ostatnie 3 lata spędził w schronisku w środkowej Polsce. Dobrzy ludzie próbowali nim 
zainteresować różne fundacje albo znaleźć kogoś, kto zechciałby dać mu dom na ostatnie lata 
życia. Niestety nikt taki się nie znalazł. Wreszcie wzruszeni jego losem postanowiliśmy zabrać 
go do naszego przytuliska, gdzie warunki są dla takiego psiaka znacznie bardziej komfortowe.
Moris jest najprawdopodobniej mieszańcem labradora i rottweilera. Niestety dla siebie samego 
nie jest ani tym ani tym. Ma natomiast wspaniały zrównoważony charakter, jest spokojnym, 
cichym, nie sprawiającym żadnych problemów psem tak jakby mówił: nie musicie się już 
mną zajmować, chcę już tylko w spokoju dożyć swoich dni.
Moris jest w dobrej kondycji fizycznej, jest zdrowy, dobrze wygląda. Grzecznie chodzi na 
smyczy, a spuszczony z niej trzyma się blisko człowieka. Moris zasługuje na ciepły kąt, 
w domu pełnym miłości i empatii dla zwierząt. Wierzymy, że taki dom się znajdzie.
Pies jest wykastrowany i zaszczepiony. Warunkiem adopcji jest podpisanie umowy adopcyjnej.

Lolek został prawdopodobnie wyrzucony  jako podrośnięty szczeniak. Przez niemal pół roku 
żył i dorastał jako bezdomniak. Na szczęście dobrzy ludzie z podkrakowskiej wsi dokarmiali 
malucha aby przetrwał zimę. Wreszcie zdecydowali się poprosić gminę o pomoc.
Lolek to mały, radosny, bardzo przyjazny psiak, zaskakująco dobrze zsocjalizowany. Ma ok. 
1,5 roku. Doprasza się uwagi i pieszczot. Będzie miłymi i wdzięcznymi przyjacielem dla 
nowych właścicieli.Jest odrobaczony i odpchlony, zaszczepiony, wykastrowany i zaczipowany. 
Warunkiem adopcji jest podpisanie umowy adopcyjnej.

Kontakt w sprawie adopcji: 882 180 526.

Kontakt w sprawie adopcji: 882 180 526

Kontakt w sprawie adopcji: 882 180 526

5-miesięczny czaruś nadal szuka domu

Fundacja dar serca pilnie poszukuje
domu spokojnej starości dla staruszka morisa

Fundacja dar serca ma pod opieką miłego, 
młodziutkiego psiaka Lolka



12 małopolskiReklamy

www.tanieopakowania.com
 I wszystko dobrze zapakowane...

CENTRUM DOCIEPLEŃ
MIESZALNIA FARB I TYNKÓW

FARBY • TYNKI • OCIEPLENIA • FILZY
PANELE • DRZWI • ŁAZIENKI i inne

PŁYTY GIPSOWE • WEŁNA MINERALNA
PROFILE • TAPETY – duży wybór

ART. WOD-KAN-GAZ-C.O.

www.romar-bis.pl

Sanka 248

12 283 63 47 • 609 240 849

SUPER CENY
NA TYNKI
(PRZY ZESTAWIE OCIEPLENIA)

SUPER CENY
NA TYNKI
(PRZY ZESTAWIE OCIEPLENIA)

510 zł510 zł

NAJWIĘKSZY WYBÓR KOLORÓW FARB I TYNKÓW

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

APTEKA
ul. Jurajska 23a (przy Lewiatanie)

tel. 12 283 03 72

NASZA APTEKA – TWOJE ZDROWIE

ZAPRASZAMY w godzinach:

pon. – pt  8.00 – 20.00
sob.

nd

8.00 – 18.00

9.00 – 14.00

UJAZD

KompraBIURO RACHUNKOWE

ul. K. K. Wielkiego 29,
32-300 Olkusz ,

tel. 32 754 56 70,
tel. kom 608 696 097

Zakres działalności: • Sprawy pracownicze 
• Szkolenia BHP przez firmę
   z uprawnieniami
• Przekształcenia formy
   prawnej przedsiębiorstw

• Podatkowa księga 
   przychodów i rozchodów
• Ryczałt • Rejestry VAT
• ZUS

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

Świadczymy nasze usługi od 21 lat!


