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Kryspinów:
Każdy człowiek pragnie przeżyć w swoim życiu coś pięknego, niesamowitego, być uczestnikiem wielkiej przygody. My
– wolontariusze SZLACHETNEJ PACZKI w Krzeszowicach
– z całego serca pragniemy zaprosić Cię do takiej przygody.
Nie dostaniesz od nas biletu na Hawaje, nie wyślemy Cię
na bezludną wyspę. Na taką przygodę w Twoim życiu
być może przyjdzie jeszcze pora. Z nami możesz przeżyć
piękne chwile tu – na miejscu, pomagając potrzebującej
rodzinie. Możesz sprawić, że dzięki Tobie, Twojej pracy
i zaangażowaniu, życie konkretnej rodziny zmieni się na
lepsze, na twarzach konkretnych osób zagości uśmiech,
a w sercu nastanie ulga i radość.

12 346 33 99
788 15 16 17
TRZEBINIA

UL. RYNEK 4
TEL. 32 753 37 30








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

PILNIE POTRZEBUJESZ GOTÓWKI?

Wyślij sms o treści TAK na numer: 698 686 385
lub zadzwoń: 12/282 67 96

al:
y lok
Now rzów,
e
Zabi ąska 45
l
Ś
a
c
uli

Zasobnik
Galmet 200L
1200 zł

KOTŁY WĘGLOWE
CENY JUŻ OD

Stelaż Geberit
DUOFIX BASIC
410 zł

1700 zł

SPRZEDAŻ RATALNA

Hale, magazyny,
pomieszczenia biurowe
Tenczynek, Krzeszowice
1. Hala 270 m2
wys. 3 m, wjazd szer. 4 m, wys. 3 m;
tanie ogrzewanie + możliwe magazyny:
168 m2, 60 m2 i 45 m2
2. Hala 150 m2
wys. 3m, wjazd szer. 6m wys. 3 m;
tanie ogrzewanie + możliwe magazyny j.w.

TEL. 790 382 483

536 987 654
888 34 35 35

JESIENNA PROMOCJA

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

DO WYNAJĘCIA:

Zabierzów:

www.optyka-victoria.pl

Technika grzewcza


KRZESZOWICE

UL. DASZYŃSKIEGO 2
TEL. 792 608 139

e-mail: sklep@instal-skucinscy.pl
www.instal-skucinscy.pl
*Oferta ważna do wyczerpania zapasów
NASZA APTEKA – TWOJE ZDROWIE

APTEKA UJAZD
ul. Jurajska 23a
(przy Lewiatanie)

tel. 12 283 03 72
ZAPRASZAMY w godzinach:
pon. – pt

3. Hala 700 m2

sob.

4. Biurowiec - osobny budynek 70 m2
wyposażony, umeblowany; tanie ogrzewanie.

nd

8.00 – 20.00
8.00 – 18.00
9.00 – 14.00

2

Informacje

małopolski

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Kuchnia to więcej niż miejsce, w którym gotujemy!

Kuchnia jest sercem każdego domu i centrum codziennego życia. Tutaj zaczynamy nowy dzień, przygotowujemy posiłki i spędzamy czas w gronie najbliższych.
Dlatego, zwłaszcza przed zbliżającymi się Świętami, warto zadbać o to, by była ona nie tylko dobrze zaopatrzona, ale przede wszystkim funkcjonalna i wygodna.
Przepis na to zdradza IKEA Kraków, która przygotowała szereg udogodnień dla wszystkich myślących o zakupie mebli lub akcesoriów kuchennych.
Aby pomóc tym, którzy chcą „zweryfikować” swoje
pomysły, jak i tym, którzy nie posiadają jeszcze żadnego
doświadczenia w planowaniu, IKEA Kraków wprowadziła
specjalny system usług, dostępny w 3 opcjach.

Bardzo ważny jest sam etap planowania pomieszczenia – organizacja kuchni powinna umożliwiać jak najlepsze
wykorzystanie wszystkich jej części. Dlatego, przygotowując
się do zakupu lub remontu kuchni, w pierwszej kolejności
sprawdźmy, gdzie znajdują się przyłącza instalacji wodnej,
gazowej oraz prądu, od których w dużym stopniu zależy
rozmieszczenie kluczowych elementów, takich jak meble
czy AGD. Przy urządzaniu kuchni pamiętajmy też o tym, że
główne kuchenne czynności wykonywane będą pomiędzy
kuchenką, zlewozmywakiem i lodówką. Te trzy punkty
i umowne linie pomiędzy nimi powinny tworzyć tzw. trójkąt
roboczy. Dobrze jednak, aby przestrzeń dzieląca poszczególne
miejsca wynosiła co najmniej 90 cm, a linia je łącząca nie
przekraczała łącznie 6 m.
Wykonanie pomiarów
Dokładne zmierzenie powierzchni gwarantuje, że wszystko będzie do siebie pasować i właściwie funkcjonować.
Pomiar odległości należy wykonywać zarówno od podłogi
do sufitu, jak i od ścian do rogów pomieszczenia. Konieczne
jest uwzględnienie umiejscowienia i wymiarów drzwi, okien,
grzejników, rur, wentylacji oraz innych kluczowych punktów
kuchni, w tym gniazdek elektrycznych.

W IKEA Kraków można skorzystać z bezpłatnych porad
doświadczonych sprzedawców, którzy chętnie pomogą
w korzystaniu z narzędzia do samodzielnego projektowania kuchni czy zweryfikują przygotowany wcześniej projekt.
Program IKEA Home Planner 3D dostępny jest na stronie
www.IKEA.pl. Pozwala on w prosty sposób samemu stworzyć trójwymiarową kuchnię. Gotowy projekt 3D można
wydrukować ze wszystkimi wymiarami, zupełnie jak projekt architektoniczny, lub zapisać na serwerze. Istnieje też
możliwość sprawdzenia, ile będą kosztować poszczególne
elementy umeblowania oraz wydrukowania ich pełnej listy.
Prawdziwy zastrzyk praktycznej wiedzy zapewnią 1,5
godzinne indywidualne konsultacje z ekspertem od planowania kuchni. Pomoże on przygotować aranżację mebli
kuchennych, udzieli wskazówek w temacie ergonomii czy
doboru sprzętu AGD. Każdy z Klientów, po wcześniejszym
umówieniu spotkania (poprzez formularz dostępny na stronie www.IKEA.pl/Krakow), będzie miał ok. 1,5 godziny na
indywidualną rozmowę z profesjonalnym doradcą. Koszt
spotkania ze specjalistą kuchennym to 100 zł, które w przypadku zakupu dowolnych mebli kuchennych za więcej niż
100 zł, zwracane jest w formie karty rabatowej.
Poszukujący bardziej kompleksowej pomocy mogą skorzystać z usług profesjonalnego architekta wnętrz. 3 godzinne
spotkania odbywają się na terenie sklepu. Po zapoznaniu się
z potrzebami klienta i planem pomieszczenia, projektant
opracuje dwa projekty kuchni, które - oprócz aranżacji
mebli - zawierają również propozycję oświetlenia i dodatków,
dobór kolorystyki czy plan instalacji kuchennych. Koszt
takiej usługi to 300 zł.

XXX – lat Szczepu „Kolumbowie”

W dniach 15 – 16 listopada 2013 roku, w Szkole Podstawowej w Brzeziu, odbył się Zlot XXX – lecia 5 Zabierzowskiego
Szczepu Harcerskiego „Kolumbowie” im. Batalionu „Parasol”. W zlocie wzięło udział ponad 70 uczestników - zuchów i harcerzy z gromad zuchowych i drużyn harcerskich szczepu, zaproszeni goście w tym pani wójt Elżbieta Burtan, dyrektorzy
szkół przy których działa harcerstwo, byli harcerze, instruktorzy i sympatycy szczepu.
Część oficjalna zlotu rozpoczęła się
otwarciem okolicznościowej wystawy
prezentującej osiągnięcia i dorobek
Szczepu „Kolumbowie”, można było
min. zobaczyć proporce zastępów
z całego trzydziestolecia, zdjęcia z obozów letnich i zimowisk, harcerskich
i skautowych zlotów krajowych i zagranicznych, rejsów jachtami i spływy
kajakowe, pamiątki oraz zdjęcia dokumentujące udział harcerzy Zabierzowa
w ważnych zdarzeniach historycznych,
społecznych i patriotycznych: pogrzeb
gen. Władysława Sikorskiego, pogrzeb
Lecha i Marii Kaczyńskich, pielgrzymki Ojca Św. Jana Pawła II do Polski
w latach 1983 -2003 oraz Białe Służby
w latach 2004 i 2005 – wizyta Ojca
Św. Benedykta XVI, wyjazd na Monte
Cassino i do Bolonii, coroczne obchody
Święta Niepodległości oraz Święta
Konstytucji 3 Maja.
Kolejnym elementem zlotu był przegląd
drużyn szczepu oraz uroczysty apel,
na którym komendant Hufca Podkrakowskiego – phm Jarosław Nowak
odznaczył panią wójt Elżbietę Burtan
Honorową Jubileuszową Odznaką
XXX-lecia Hufca Podkrakowskiego
ZHP. Z kolei komendant szczepu pwd
Bartłomiej Szczuka wręczył okolicznościowe dyplomy z podziękowaniami
dyrektorom szkół, a sam został uhonorowany przez kapitułę Odznaką Szczepu
„Kolumbowie”. Po apelu nastąpiła niespodzianka – na salę wjechał olbrzymi
tort XXX – lecia, który jako gospodyni gminy pani wójt z wielką wprawą
pokroiła i przekazała zachwyconym
zuchom. Harcerze, jak przystało na
samodzielną młodzież, poradzili sobie
z tortem samodzielnie. Był to też czas na
rozmowy, wspomnienia i snucie planów
na przyszłość. Wieczorem odbył się

uroczysty kominek, na którym prezentowały swój dorobek gromady zuchowe
i drużyny harcerskie szczepu, a po nim
gra dla zuchów i harcerzy.
Zlot zainaugurował cykl przedsięwzięć
programowych zabierzowskich harcerzy nawiązujących do dawnych i bliższych tradycji harcerstwa na terenie
gminy. Ma on na celu zapoznanie ich
z początkami działalności harcerskiej
w latach trzydziestych XX wieku, nocą
hitlerowskiej okupacji i działalnością
Tajnych Wojennych Drużyn Harcerskich i Szarych Szeregów, odrodzeniem
i zniszczeniem harcerstwa w latach
1945-1950, historią środowiska harcerskiego funkcjonującego w gminie
od 1957 roku do dnia dzisiejszego. Klasycznym tego przykładem są np. nazwy
niektórych drużyn oraz barwy szczepu.
Dzisiejszy dzień 5 Szczepu „Kolumbowie” to bardzo aktywna i różnorodna działalność na terenie Gminy
Zabierzów a niekiedy i Powiatu Krakowskiego. W pracy programowej
i wychowawczej największy nacisk
jest kładziony na aktywność i wszechstronny rozwój osobowości zucha bądź
harcerza, wychowanie patriotyczne
i propaństwowe, kształtowanie postaw
prospołecznych. W ramach harcerskiego systemu wychowawczego prowadzona jest szeroko pojęta profilaktyka,
promowane są zasady i sposoby zdrowego odżywiania, aktywnego spędzania wolnego czasu, turystyka, kładziony jest nacisk na rozwój osobowości
i zdobywanie wiedzy i umiejętności
w procesie kształcenia.
W szczepie funkcjonują trzy gromady zuchowe – Orliki, Wikingowie
i Wilczki, trzy drużyny harcerskie –
Orlęta, Grom i Traperzy oraz krąg
instruktorski „Barykada”. Jednostki

Przepis na świąteczną frajdę

W ramach tej akcji w IKEA Kraków do 22 grudnia za każde 1000 zł wydane
na meble kuchenne otrzymamy 100 zł w formie karty rabatowej. Można je
przeznaczyć np. na zakup akcesoriów kuchennych. Od 23 listopada do końca
trwania akcji można skorzystać też z oferty rat 10 x 0% na sofy, fotele, stoliki
kawowe oraz stoły i krzesła jadalniane.
Zaletą mebli kuchennych IKEA jest ponadczasowe wzornictwo i szeroki
wachlarz stylów oraz nowatorskie rozwiązania, wprowadzane przez IKEA i często
podpatrywane przez innych. W IKEA Kraków znajdziemy zarówno kuchnie
tradycyjne, w stylu country, klasyczne, jak i bardzo nowoczesne, minimalistyczne
i typowo skandynawskie. IKEA daje 25 lat bezpłatnej gwarancji na meble
kuchenne, 10 lat na baterie kuchenne i 5 lat na sprzęt AGD. Możemy być
zatem pewni, że w IKEA kupujemy kuchnię na lata.

CIĄG DALSZY ZE STR. 1

Zostań Darczyńcą
SZLACHETNEJ PACZKI!

Zostań Darczyńcą SZLACHETNEJ PACZKI! Zaproś rodzinę, znajomych i przygotuj
Paczkę dla wybranej rodziny. Co zrobić,
aby tego dokonać? Wystarczą 4 kroki:
1. Wybór rodziny.

16 listopada otwarta została internetowa baza rodzin
na stronie www.szlachetnapaczka.pl – to z niej
możesz wybrać rodzinę, dla której przygotujesz mądrą, odpowiadającą
na konkretne potrzeby, pomoc.
2. Kontakt z wolontariuszem opiekującym się rodziną.

Na każdym etapie przygotowywania Paczki możesz kontaktować się
z wolontariuszem, który opiekuje się rodziną i zna jej potrzeby. Wolontariusz udzieli Ci wskazówek i odpowiedzi na pytania, jeżeli masz
jakiekolwiek wątpliwości związane z przygotowaniem Paczki.
szczepu liczą łącznie ok. 100 zuchów
i harcerzy. Realizują one różnorodny
i atrakcyjny program. Systematycznie organizowane są letnie obozy harcerskie propagujące obozownictwo
puszczańskie, biwaki, rajdy oraz
zimowiska. Harcerze cyklicznie biorą
udział w WOŚP, Dniach Papieskich,
współpracują z Farmą Życia w Więckowicach, przekazują Betlejemskie
Światełko Pokoju, pomagają w organizacji zabezpieczenia sanitarnego
i punktów żywieniowych Półmaratonu
Jurajskiego, w okresie świątecznym
zbierają zabawki dla dzieci. Instruktorzy szczepu są aktywni w środowisku lokalnym, współpracują z GOPS,
SCKiPGZ, biorą udział w pracach
Forum Organizacji Pozarządowych,
współpracują z innymi organizacjami
pozarządowymi. Szczep bardzo mocno
współpracuje z harcerskim klubem
żeglarskim „Wodnik”, czego efektem są organizowane specjalistyczne
szkolenia oraz pływania na jachtach
i spływy kajakowe. O pracy środowiska
szczepu dobrze świadczy fakt, iż od
1996 roku organizuje, kilkakrotnie

nawet ogólnopolskie przedsięwzięcie
programowe, Rajd Akcja „Koppe”.
Nawiązuje on do zorganizowanego
przez Batalion AK Szarych Szeregów „Parasol” w lipcu 1944 roku,
w Krakowie, zamachu na Wilhelma
Koppego - Wyższego Dowódcę SS
i Policji GG. Drugim wyróżnikiem
było wystawianie pocztu sztandarowego i pełnienie funkcji drużyny
sztandarowej Chorągwi Krakowskiej
ZHP w latach 1990 – 1993 oraz 2006
– 2011, Hufca Podkrakowskiego ZHP
w latach 1989 – 1990 i 1994 – 2003.
Minione lata to sześć pokoleń harcerskich działających na rzecz społeczności lokalnej, dzieci i młodzieży. To codzienny szary trud służby
harcerskiej, kształtowanie charakteru
młodego Polaka – Obywatela. Dziś,
w trakcie tej podniosłej rocznicy, łączymy się w bratnim kręgu ze wszystkimi
pokoleniami harcerskimi szczepu, by
żar ogniska dawnych i obecnych dni
znów poczuć na policzkach.
Czuwaj!.

vv Paweł Miłobędzki

3. Przygotowanie Paczki według listy potrzeb.

Rodzina, podczas spotkania z wolontariuszem, wymieniła rzeczy, których
potrzebuje – zostały one zapisane na liście potrzeb rodziny. Wskazała
też te, na których najbardziej jej zależy. Pomoc jest odpowiedzią na konkretne potrzeby rodziny, nie jest podarowaniem tego co zbywa. Rzeczy
w Paczce powinny być nowe lub przynajmniej sprawne i niezniszczone.
4. Dostarczenie Paczki do magazynu.

W czasie finału, w tym roku 7-8 grudnia, zaprosimy Cię do dostarczenia
Paczki do magazynu, do którego przypisana jest wybrana przez Ciebie
rodzina. Aby jeszcze bardziej podkreślić wyjątkowość prezentu opakuj
go w świąteczny papier i zadbaj, żeby wyglądał pięknie. W magazynie
będzie czekał na Ciebie wolontariusz, który zawiezie Paczkę do rodziny,
a następnie podzieli się z Tobą emocjami, jakie towarzyszyły otwieraniu
podarunków. Z pewnością moment, kiedy otrzymasz informację zwrotną
i podziękowanie za trud włożony w udzielenie konkretnej pomocy sprawią, że nie pożałujesz swojej decyzji o zostaniu Darczyńcą.

Nie ma co się oszukiwać, nie zmienimy całego świata. Nie sprawimy, że
wszyscy ludzie bez wyjątku będą czuli się szczęśliwi, kochani, najedzeni,
właściwie odziani. Jednak jako wolontariusze SZLACHETNEJ PACZKI
robimy co w naszej mocy, aby poprawić życie chociaż kilku rodzin.
Pragniemy pomagać mądrze, tak by pomoc odpowiadała konkretnym
potrzebom, nie uzależniała, ale dawała siłę do działania i przezwyciężenia beznadziei. Jednak do tego wszystkiego potrzebujemy Ciebie –
Darczyńcy. Dołącz do grona Darczyńców SZLACHETNEJ PACZKI,
a obiecujemy, że przeżyjesz niezapomnianą przygodę. Czekamy na
Ciebie z niecierpliwością!

małopolski

Pasaż TP

Reklamy

Krzeszowice,
ul. Legionów Polskich 1
Budynek po byłej siedzibie Telekomunikacji Polskiej

FAJNY SKLEP
Kosmetyki
Prezenty
Zabawki
Kawa dla
klientów

Parter

Agencja Ochrony Osób i Mienia

Krzeszowice, ul. Legionów Polskich 1, tel. 725 555 655
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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

Kolejny wniosek o udzielenie
dotacji na zabezpieczenie Tenczyna

Miłośnicy Tenczyna, W dniu 31.10.2013 r. Gmina Krzeszowice złożyła w Ministerstwie Kultury
i Dziedzictwa Narodowego kolejny wniosek o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie
i roboty budowlane w celu zabezpieczenia ruin zamku Tenczyn– etap V.
Należy zwrócić uwagę na fakt że
w dniu 21 lutego 2013 r. do Narodowego Instytutu Dziedzictwa wpłynął wniosek w sprawie uznania ruin
zamku Tenczyn w Rudnie za pomnik
historii. Na liście pomników historii
znajdują się obiekty o szczególnych
wartościach materialnych i niematerialnych oraz o wyjątkowym znaczeniu dla dziedzictwa kulturowego
naszego kraju takie jak kopalnia soli
w Wieliczce, Krakowski historyczny
zespół miejski czy zamek krzyżacki
w Malborku.
Tenczyn powoli ożywa dzięki imprezom plenerowym organizowanym
u jego stóp, liczne wykłady i prelekcje
na temat zamku przyczyniły się do
wzrostu poziomu wiedzy i zainteresowania tym wspaniałym zabytkiem.

Wysiłki Gminy Krzeszowice zaowocowały rozpoczęciem prac zabezpieczających które uratowały już
kilka z zagrożonych zniszczeniem
elementów warowni.

Obecne zmiany własnościowe wynikające z roszczeń rodziny Potockich
których przedmiotem jest również
Tenczyn nie mogą spowodować zahamowania procesu zabezpieczenia ruiny. Nie można dopuścić do zniszczenia obiektu o tak wysokiej wartości
dla polskiej historii i kultury a zatrzymanie prac na Tenczynie który jest
nadal w stanie katastrofy budowlanej
byłoby z tym równoznaczne. Dlatego
też rolą Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest znalezienie
rozwiązania które pozwoli na kontynuowanie prac zabezpieczających

Tenczyn który jako dobro ogólnonarodowe podlega ochronie ze strony
Państwa. Niedopuszczalna byłaby
sytuacja w której w majestacie prawa
obiekt taki jak Tenczyn przestałby
korzystać z ochrony lub ochrona ta
byłaby nieskuteczna. Dlatego więc
jedynym rozwiązaniem jest kontynuowanie rozpoczętych prac prowadzących do całkowitego i trwałego
zabezpieczenia Tenczyna.
vv Maciej Stępowski

www.ratujtenczyn.org.pl

Zapraszamy na

VIII KIERMASZ KSIĄŻKI ZA GROSZE
który odbędzie się 27 listopada (środa) 2013 r. w godz. 8.00-19.00
w Bibliotece Zespołu Szkół w Tenczynku

w ofercie:
• duży wybór książek używanych - już od 1zł
• nowe książki w bardzo atrakcyjnych cenach
Przy zakupie powyżej 10 zł - niespodzianka

www.altanydreweko.pl

CAŁY DOCHÓD ZE SPRZEDAŻY ZOSTANIE PRZEZNACZONY NA ZAKUP
NOWYCH KSIĄŻEK DO BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

****

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

PROMOCYJNE CENY PAKIETÓW WEEKENDOWYCH:

Odkryj Winergetic Premium Passive,

Romantyczny weekend we dwoje
w rozkosznym Apartamencie Księżna de Beaufort
- dwie noce ze śniadaniami, obiadokolacje
- dwie sesje w unikatowym wellness
przy świecach i z butelką szampana
Cena za pakiet: 319 PLN

****

Weekend rodzinny dla rodzin z 1-2 dzieci do 12 lat

pasywne możesz tworzyć duże konstrukcje okienne nie

- dwie noce ze śniadaniami, obiadokolacje
- dwie sesje w unikatowym wellness z pucharkami lodów
- do dyspozycji kamienne ognisko
z grillem oraz jedyny w Środkowej Europie Green Bowling
Cena za pakiet: 479 PLN

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

Promocja obowiązuje od 7.11.2013 r. do 31.01.2014 r
Dwukrotny laureat
Godła Promocyjnego
„Teraz Polska”

www.oknoplast.com.pl

Tylko dwie godziny jazdy samochodem z Krakowa!
Ok. 30 minut jazdy z Ustronia!

739 53 Komorni Lhotka 30 (Ligotka Kameralna 30), Republika Czeska

www.willaemaus.cz willaemaus@email.cz +420 602 735 872

Porozumiesz się z nami w języku polskim! Serdecznie zapraszamy do kontaktu.
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Umorzenie zaległego podatku
Podatnik, który nie jest w stanie spłacić zaległości podatkowych, może złożyć wniosek
o ich umorzenie. Umorzenie zaległości może obejmować całe zadłużenie lub jej część, co
wynika z art. 67a § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej i powoduje również umorzenie odsetek
za zwłokę w całości lub w takiej części, w jakiej został umorzony dług.
Umorzenie zaległości podatkowych przez
Urząd Skarbowy może nastąpić w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym.
Ulga ta przyznawana jest w wyjątkowych
sytuacjach, gdyż jej udzielenie oznacza
rezygnację z jakiejś części wpływów do
budżetu. Ważnego interesu podatnika nie
można utożsamiać z jego subiektywnym
przekonaniem o potrzebie umorzenia zaległości podatkowej. W doktrynie przyjmuje
się, że przez ważny interes podatnika należy rozumieć nadzwyczajne względy, które
mogłyby zachwiać podstawami egzystencji
podatnika (S.Babiarz i In., Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2004 r., s. 253).
Występując z prośbą o przyznanie ulgi należy ją dobrze uzasadnić i poprzeć stosownymi dowodami, którymi mogą być w przypadku osób fizycznych takie dokumenty jak
zaświadczenie o wysokości otrzymywanego
wynagrodzenia, odcinek renty lub emerytury, zaświadczenie z opieki społecznej,
rachunki i zaświadczenia lekarskie potwierdzające konieczność ponoszenia wydatków na leczenie, dokumenty potwierdzające posiadane zadłużenie. Przedsiębiorcy
mogą przedłożyć kserokopie dokumentów
potwierdzających działania zmierzające
do wyegzekwowania od kontrahentów
niezapłaconych należności, sprawozdanie
finansowe za bieżący rok obrotowy czy też
sprawozdania finansowe za okres trzech
ostatnich lat.
Złożenie wniosku o umorzenie zaległości podatkowych wszczyna postępowanie
podatkowe w sprawie przyznania ulgi. W

trakcie tego postępowania organ podatkowy
dokładnie analizuje sytuację podatnika:
jego kondycję finansową, możliwości płatnicze, źródła dochodu, stan materialny. Należy
również mieć świadomość, że organ ten
będzie chciał dokonać weryfikacji informacji podanych we wniosku poprzez wezwanie
do złożenia wyjaśnień czy przedłożenia
dodatkowych dokumentów.
Zebrany w trakcie tego postępowania
materiał dowodowy stanowi podstawę
do stwierdzenia, czy istnieją przesłanki
przemawiające za umorzeniem zaległości
podatkowej. Decyzja, którą wydaje organ
jest decyzją uznaniową, w związku z czym
organ podatkowy nie musi uwzględnić
wniosku o przyznanie ulgi, nawet w przypadku, gdy stwierdzi istnienie "ważnego
interesu podatnika" lub "interesu publicznego". Uznaniowy charakter takiej decyzji nie
oznacza jednakże zupełnej dowolności gdyż
rozstrzygnięcie w tym zakresie powinno
być należycie uzasadnione i poprzedzone
wyczerpującą analizą okoliczności faktycznych mogących decydować o zasadności
przyznania ulgi.
Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku
z dnia 11.05.2012 sygn. akt II FSK 2228/10
uznał, że Urząd skarbowy musi wnikliwie
zbadać położenie podatnika ubiegającego
się o umorzenie swoich długów podatkowych - jego warunki materialne, możliwości
płatnicze, sytuację rodzinną.
Decyzja w przedmiocie umorzenia winna
być co do zasady wydana w ciągu jednego
miesiąca, jednakże w przypadku sprawy
szczególnie skomplikowanej może ona

zostać wydana w ciągu
dwóch miesięcy.
Decyzja powinna być wydana w zasadzie
w ciągu miesiąca. Więcej czasu urzędnicy
mogą poświęcić sprawie szczególnie skomplikowanej, np. ze względu na rodzaj i liczbę
dowodów, jakie muszą być przeprowadzone.
W tym wypadku mają na to 2 miesiące.
Terminy te nie obejmują pewnych okresów
i terminów takich jak: okresy zawieszenia
postępowania (np. z powodu rozstrzygania
zagadnienia wstępnego przez inny organ lub
sąd), terminy przewidziane w przepisach
prawa podatkowego dla dokonania określonych czynności (np. uzupełnienie wniosku)
czy też okresy opóźnień powstałe z winy
podatnika lub z przyczyn niezależnych od
organu podatkowego (np. wynikające z niestawienia się świadka na przesłuchanie).
W przypadku braku wystarczających powodów do przychylnego ustosunkowania się do
wniosku podatnika organ podatkowy wydaje decyzję o odmowie umorzenia zaległości
podatkowych. Od takiego rozstrzygnięcia
można złożyć odwołanie do izby skarbowej.
Odwołanie musi spełniać wymogi formalne
wymienione w art. 222 Ordynacji podatkowej. Powinno zawierać zarzuty przeciw
decyzji urzędu skarbowego, określać istotę
i zakres żądania oraz wskazywać dowody
uzasadniające to żądanie. Po wyczerpaniu
środków zaskarżenia decyzji przysługujących w postępowaniu przed fiskusem można
natomiast wnieść skargę do wojewódzkiego
sądu administracyjnego.
vv Rafał Czeladzki
email: RCzeladzki@gmail.com

Autor publikacji jest prawnikiem i doktorantem prawa. Co tydzień, z inicjatywy posła Jacka Osucha w jego biurze w Olkuszu, udziela bezpłatnych konsultacji prawnych.
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Gminna Biesiada
Satyry i Humoru

Za nami już VI Gminna Andrzejkowa Biesiada Satyry i Humoru.
W minioną niedzielę 17 listopada na hali sportowej GOKiS
wystąpili „nasi niepowtarzalni artyści”. Na scenie wystąpiło
dziesięć zespołów reprezentujących poszczególne miejscowości z naszej Gminy.

Z programem wystąpili gminni artyści: KGW
Bębło, Będ kowianie,
Modlnicanie, Bęblanie,
Białokościelanki, Giebułtowianki, Czajowianki,
Tomaszowianie, Klub
Seniora oraz Zespół
z Szyc, który debiutował
na naszej scenie. W roli
konferansjera wystąpił
niezastąpiony Marcin
Kruk. Wszystkie zespoły
zaskakiwały wyszukanymi
pomysłami i bardzo wysokim poziomem inscenizacji. Zadziwił nas również
świetny dobór strojów i rekwizytów. W rolę aktorów wcieliły się
również osoby pełniące funkcje
społeczne w naszej Gminie: Pani
Bogumiła Pietrzyk – radna Modlnicy, Pani Marzena Bień – radna
Będkowic, Pani Krystyna Goraj
– radna Czajowic, Józef Wojdała –
radny Białego Kościoła, Pani Krystyna Janecka - sołtys Bębła, Pani
Teresa Wierzbicka - sołtys Wielkiej Wsi i Pan Wojciech Mazur
– sołtys wsi Modlnica. Tematyka
tegorocznych programów artystycznych była bardzo zróżnicowana i zaskoczyła wszystkich. Było
m.in. trochę PRL-u w wykonnaiu
KGW Bębło, nieco klasyki incenizacja Zemsty przygotowana przez
Modlnican, ale również sprawy
bieżące tj. agent Tomek i nieprawidłowo wypełniona "deklaracja
śmieciowa" prezentacja Biało-

kościelanek, tematy z bajek i wierszy (Czerwony Kapturek - Koło
Seniora Wielka Wieś i Rzepka Czajowianie) i z serii "przychodzi
baba do lekarza" Tomaszowianie.
Wszystkie zespoły otrzymały równorzędne nagrody. Najważniejsza
była dobra zabawa i duża porcja
śmiechu. Ogromnie dziękujemy
Zespołowi z Białego Kościoła za
przygotowanie pysznego poczęstunku dla wszystkich artystów,
zaproszonych gości i zgromadzonej publiczności.
Bardzo dziękujemy wszystkim
występującym za mile spędzony wieczór w atmosferze ciepła
i radości, a licznie przybyłej publiczność za wsparcie dla naszych
artystów.
Zapraszamy wszystkich już za
rok..
vv GOKiS
Gmina Wielka Wieś

6

Informacje, Reklamy

małopolski

"U GÓRALA"
U NAS NAJTANIEJ!

WSZYSTKO Z DREWNA

Czynne:
pon - piątek 9.00 - 17.15,
sobota 9.00-13.00.

MOŻLIWOŚĆ DOWOZU
WŁASNYM TRANSPORTEM

Producent wyrobów z drewna oferuje:
• Boazerię wewnętrzną świerkową 7 cm, 9 cm
• Podbitkę pod dachy
• Boazerię zewnętrzną 13 cm, 15 cm
• Bardzo duży asortyment
listew wykończeniowych z:
lipy, świerka, buka, dębu i jesionu
• Deski podłogowe, tarasowe, schody,
poręcze, tralki, sztachety, więźby dachowe
• Akcesoria ogrodowe
• Akcesoria kuchenne
• Drewniane zabawki dziecięce
• Ozdoby, bibeloty
• Skrzynki do decupage
NOW
oraz
• Pły OŚĆ!
ty O
• Pły
• DRZWI
ty st SB
o
• MEBLE OGRODOWE
• Skl larskie
ejka
• MEBLE POKOJOWE
- salon, sypialnia
- tradycyjne i nowoczesne

DAR
SERCA
Przedszkole Samorządowe w Tenczynku bierze udział w akcji

„DAR SERCA”
Zbieramy: suchą karmę, makaron, ryż, puszki, miski, obroże, smycze, zabawki a także używane ale czyste koce i kołdry
Wrażliwych na los zwierząt prosimy o przekazywanie darów
do naszego przedszkola.
Akcja trwa do 30 listopada 2013 r.
Przyłącz się do akcji, nie bądź obojętny,
to od Ciebie zależy ile zwierząt uratujemy.

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
KĄCIK KULINARNY Kuchnia na Wzgórzu

Bądź piękna z Oriflame

Szybkimi krokami zbliżają się Andrzejki, Mikołaj i Święta - czeka nas dużo
imprez i niespodzianek. Firma ORIFLAME też na te okazje przygotowała
mnóstwo kosmetyków kolorowych i błyszczących, a na prezenty zestawy
upominkowe dla każdego. Ja dzisiaj chciałam troszeczkę napisać o kosmetykach do makijażu z serii młodzieżowej Very Me.

SER MARYNOWANY
Tym razem zaproponuję Państwu przygotowanie pysznego prezentu dla najbliższych. Święta coraz bliżej,
więc może prezentem będzie ten pyszny marynowany
ser? Czemu nie, prezenty robione samodzielnie są
najfajniejsze. Można ten ser przygotować co najmniej
7, a nawet 14 dni przed świętami, więc spokojnie, bez
gonienia...
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ser marynowany

2 x camembert solo
2 x camembert z pieprzem
2 x „oscypek” w postaci paluszków
2 x ser feta z mlekovity bodajże
1,1 l. oliwy z pestek winogron
2 papryczki chili – małe czerwone
2 suszone papryczki chili picante
liście świeżej bazylii
pieprz kolorowy w ziarenkach

Do słoika lub szklanego opakowania wkładamy sery pokrojone w kostkę, do tego dodajemy
przyprawy, zalewamy olejem, znowu dodatki. I
tak całość ma stać całe 7 dni.

Do makijażu oczu polecam perłowe kredki o kremowej konsystencji z serii
Fair City Lights w 3 błyszczących kolorach oraz cienie z serii Soft N'Glam.
Cienie możemy stosować na sucho i wtedy mamy bardzo delikatny
połyskujący makijaż. Jeśli zwilżymy aplikator wodą mamy piękny, intensywny, lśniący kolor. Do wyboru mamy aż 7 odcieni. Rzęsy najlepiej
wytuszować tuszem pogrubiającym.
Do rozświetlenia i wymodelowania twarzy polecam Puder Very Me wzbogacony delikatnie połyskującymi drobinkami. Buzia będzie wyglądała promiennie i zdrowo. Na usta nakładamy intensywnie lśniące błyszczyki idealne na
imprezy. Całość uzupełni lakier do paznokci z tej samej serii lśniący niczym
brokat w 3 modnych kolorach.

A może Państwo mają jakieś pomysły, co chcieliby widzieć w tej rubryce, o czym poczytać? Na
wszelkie emaile czekam pod adresem: kuchnianawzgorzu@gmail.com - z góry dziękuję za
każdą wiadomość.

vvUlla Pałka

Serdecznie zapraszam do Biura na testowanie tych kosmetyków.

Biuro Niezależnego Konsultanta w Krzeszowicach
ul. Legionów Polskich 1 (budynek TP), I piętro
• Poniedziałek, środa i piątek 11.00 - 15.00. •
• 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
Ten i więcej przepisów na stronie:
www.kuchnianawzgorzu.pl
oraz na profilu na facebooku:
www.facebook.com/kuchnianawzgorzu

Kontakt: Małgorzata Poznańska tel. 696-052-702
Możesz zarejestrować się na stronie www.twoje-ori.olkusz.pl
i mieć dostęp do dodatkowych promocji oraz zakupów bez marży.
Będziesz mieć też możliwość dodatkowych zarobków.
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U(waga) rodzice:
Nasze dzieci jedzą śmieci!

Jedzenie zwane „śmieciowym" to coraz częstszy gość w dziecięcym jadłospisie. Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego,
jak bardzo produkty typu: hamburgery, chipsy, pączki, a nawet
niektóre napoje negatywnie wpływają na zdrowie.
W teorii wszyscy wiemy, co
jest zdrowe, a co nie. Jakie produkty powinny być podawane
najmłodszym i czego dzieci nie
powinny jeść. Znacznie gorzej,
gdy przychodzi nam te oczywiste prawdy wcielić w życie.
- Moje dziecko to klasyczny
„Tadek niejadek” - mówi pani
Monika. - Nie chce jadać śniadań w domu. Dlatego w trosce
o to, by syn coś zjadł, dostaje
kieszonkowe do szkoły. Tam
w sklepiku szkolnym kupuje
śniadanie. Najczęściej wybiera
pączki lub rogaliki z czekoladą. Wolałabym sama przygotowywać synowi kanapki
w domu, miałabym wtedy pewność, że je coś wartościowego.
Jednak nie zawsze mam na to
czas, a moje dziecko, niestety, wybiera chipsy i słodycze
zamiast kanapki czy owoców.
- Mogę kupować, co chcę
- mówi dziewczynka, która
do szczupłych nie należy. Codziennie dostaję od taty 5
zł, kupuję sobie wtedy w szkole
chipsy i wafelki. Do picia to
najbardziej lubię napoje, które mają fajne kolory: różowe,
czerwone albo żółte.
Jak widać, zarówno z kontrolą
rodziców, jak i z upodobaniami
dzieci bywa różnie. Warto jed-

nak zwracać szczególną uwagę,
co jadają nasze dzieci. Nawyki
prawidłowego żywienia wynosi
się z domu i to jest niezwykle
istotne. Wiele dzieci żywionych
jest nieprawidłowo, zarówno
jakościowo, jak i ilościowo.
Często powodem tego jest brak
czasu rodziców, którzy często
żyją w ciągłym biegu, skupieni
na pracy i własnych problemach.
Pamiętajmy, że słodycze to tylko puste kalorie, bez wartości
odżywczych.
Podjadanie pomiędzy posiłkami, zwłaszcza słodyczy powoduje, że nasza pociecha nie chce
jeść pełnowartościowych posiłków. Spożywanie zbyt dużej
ilości tłustych potraw i tzw.
jedzenia śmieciowego typu fast
food powoduje odkładanie się
w naczyniach krwionośnych
cholesterolu. Już w młodym wieku występują wtedy choroby
układu krążenia, miażdżyca,
cukrzyca typu II. W przyszłości natomiast następstwa mogą
być o wiele poważniejsze, np.
choroby nerek, serca czy innych
narządów.
Rzeczy tłuste i słodkie wprawdzie dostarczają dużo energii,
ale nie ma w nich zbyt wielu
składników mineralnych ani
witamin, obecnych np. w warzy-

wach i owocach. To może prowadzić do spadku odporności. Źle
odżywiane dziecko to w przyszłości chory i otyły dorosły.
Zakazany owoc zawsze jest
najsmaczniejszy. Można jednak
znaleźć wyjście kompromisowe.
Jeśli dajemy malcowi ciastka,
to wybierajmy te przeznaczone
dla dzieci. Takie ciasteczka nie
zawierają soli, tłuszczów z niezdrowymi kwasami trans, są
natomiast wzbogacone witaminami i błonnikiem. Jeśli podamy
je na podwieczorek z dodatkiem
owoców, nie będzie to niezdrowa
przekąska.
Przystąpmy do walki ze zbędnymi kilogramami u naszych
pociech: dostarczmy im zdrowych i regularnych posiłków,
wyelim inujmy podjada nie
między posiłkami (ewentualnie owoc lub garść orzechów),
zero „fast foodów”, codzienna
porcja ruchu (np. spacery, gra
w piłkę), nie nagradzajmy dzieci
słodyczami.
„Od(wagi) w drodze do sukcesu”.

vv Magdalena Baran
Dietetyk, PerfectSlim

KOMINKI I PIECE
WOLNOSTOJĄCE
www.kominkigp.pl
Z GAZETKĄ

5%
RABATU

KOMINKI GP SP. Z O.O.
Kraków, ul. Wielicka 25
tel./fax: 12 261 17 10
biuro@godin.com.pl
KRS: 0000378498

PRYWATNE SZKOŁY ZAOCZNE

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

prowadzą ZAPISY od lutego 2014 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

ZAPRASZAMY DO
GABINETU DIETETYCZNEGO
OFERUJEMY POMOC DLA:

• osób, które mają problem z nadwagą lub otyłością
• osób, które borykają się z chorobami dietozależnymi
(cukrzyca, miażdżyca, nadciśnienie, alergie lub nietolerancje pokarmowe, i inne)

•
•
•
•

osób o zwiększonej aktywności ﬁzycznej - dietetyka sportowców
dzieci i młodzieży
kobiet w ciąży i młodych mam
wszystkich, którzy chcą zmienić swoją dotychczasową dietę
i dowiedzieć się, jak prawidłowo komponować jadłospis.

Zadzwoń i już dziś umów się na wizytę!!!
tel. 733-030-663
„PerfectSlim” Doradztwo Dietetyczne
Krzeszowice, ul. Legionów Polskich 1, (Pasaż TP – I Piętro),
tel. 733-030-663 • www.perfect-slim.pl
GABINET CZYNNY:
Poniedziałek: 9.00 – 14.00, Środa: 10.00 – 18.00
Czwartek: 11.00 – 18.00, Sobota: 9.00 – 13.00

Nie odpowiadają Ci godziny przyjęć?
Zadzwoń, postaramy się z Tobą spotkać
o wygodniejszej dla Ciebie porze.
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170 m kw.
plus około
14 a placu

HALA
W RĄCZNEJ
(GMINA LISZKI)

Galeria Bronowice wyróżniona
prestiżowym Certyfikatem BREEAM –
Retail, design stage

Powstająca w Krakowie Galeria Bronowice otrzymała prestiżowy certyfikat ekologiczny BREEAM z oceną „very good”. Inwestycję doceniono zwłaszcza w kategoriach: Zdrowie i dobre samopoczucie, Energia oraz Materiały i Zarządzanie.

Certyfikat BREEAM (Building Research Establishment's Environmental
Assessment Method), przyznawany
przez brytyjską organizację BRE
Global Ltd., jest jednym z najbardziej
znaczących światowych instrumentów
opiniowania budynków pod względem przyjazności dla środowiska
naturalnego oraz komfortu użytkownika nowych inwestycji budowlanych.

Uzyskanie „zielonego atestu” to proces trudny i wieloetapowy; wiąże się
z wieloma rygorami i ścisłą współpracą z asesorem, czyli doświadczonym
konsultantem na każdym stopniu
inwestycji. Galeria Bronowice uzyskała certyfikat już na etapie projektowym (BREEAM Interim).

do wynajęcia
pod magazyn

TANIO!!!

tel. 607-161-394

Jesteśmy niezwykle dumni, że prestiżowa organizacja tak pozytywnie
zaopiniowała nasze przedsięwzięcie.
Certyfikat ten to również najlepiej

dostosowany do lokalnych warunków
sposób oceny budynków, uwzględniający różnorodne aspekty zrównoważonego budownictwa. – mówi
Bartosz Lukas, Szef Projektu Immochan, odpowiedzialny za inwestycję.
- W tej chwili Galeria Bronowice jest
najwyżej ocenionym pod względem
nowoczesności i ekologii centrum
handlowym w Krakowie.

Na wysoką ocenę projektu budynku
oraz jego infrastruktury wpłynęło
przede wszystkim wykorzystanie
przyjaznych środowisku materiałów
konstrukcyjnych, izolacyjnych
i wykończeniowych, a także nowoczesnych systemów wentylacyjnych,
które zostały wyposażone w detektory
dwutlenku węgla i czujniki zapewniające stały dopływ świeżego powietrza.
Dodatkowym atutem jest także zastosowanie energooszczędnych wind,

systemów oświetlenia, klimatyzacji i ogrzewania. Natomiast, dzięki
zainstalowanemu monitoringowi
zużycia energii elektrycznej, pobór
prądu będzie niższy o blisko 40%
w stosunku do regulacji krajowych
(i tradycyjnych obiektów).
Wśród istotnych pod względem ekologicznym udogodnień, wzięto pod
uwagę także wprowadzenie monitoringu ilości zużywanej wody i jakości odprowadzanych ścieków. Galeria
Bronowice posiadać będzie również
rozwiniętą infrastrukturę dla rowerzystów w ramach zasad związanych ze
zrównoważonym transportem, a także
punkt informacyjny, dotyczący pobliskich rozwiązań komunikacyjnych
transportu miejskiego. Co istotne,
zostanie też zachowana równowaga
między obszarem zabudowanym
a terenami zielonymi.

Ta dbałość, z jaką inwestor przygotował budynek i jego infrastrukturę,
zyskuje w Krakowie podwójne znaczenie – BREEAM jest czytelnym
potwierdzeniem i gwarancją, że nowy
na mapie miasta obiekt powstaje
z zachowaniem bardzo rygorystycznych rozwiązań energooszczędnych,
ekologicznych i społecznych.

„BIAŁA SOBOTA”
Wójt Gminy Zabierzów, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz NZOZ CENTRUM
MEDYCZNE BELUGA-MED organizują akcję profilaktyczną w dniu 23 listopada 2013 roku (sobota)
w Ośrodku Zdrowia w Aleksandrowicach (świetlica wiejska) w godz. od 8.00 do godz. 14.00
1. Badania USG piersi, USG jamy brzusznej od godz. 9.00- 14.00 ( dopłata 10 zł)
2.Badania echokardiograficzne od godz. 9.00- 14.00 ( dopłata 10 zł)
3. USG żył kończyn dolnych od godz. 9.00- 14.00 ( dopłata 10 zł)
Rejestracja dot. pkt. 2 i 3 pod numerem telefonu:
12/ 265-23-00 lub 12/ 353-45-46 lub 535 656 999
4. Konsultacja kardiologiczna (prosimy o zabranie informacji o zażywanych lekach) od godz. 9.00- 14.00
Jednocześnie od godz. 8.00 do godz. 14.00 będą przeprowadzane badania:
- poziomu glukozy i cholesterolu we krwi – chętni na w/w badania proszeni są o przybycie na czczo
- pomiar ciśnienia tętniczego
- EKG
Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Zabierzów do udziału w badaniach.

KĄCIK KOLEKCJONERA

NASZ SĄSIAD ROSJA

„ZAKRĘCENI DLA HOSPICJUM”

W listopadzie mamy jedną wielką rocznicę o jakiej trudno
zapomnieć, bo tak na młodych jak i na starych, kolekcjonerach
i nie tylko wywarła w ich życiu przeogromny wpływ. Myślę,
że nie tylko na mnie, ale na całą Europę i nawet świat. Jest
to rewolucja październikowa w Rosji. Październikowa, bo
wówczas w Rosji obowiązywał kalendarz juliański. Według
kalendarza gregoriańskiego – rozpoczęcie rewolucji datowane
jest na noc 6/7 listopada 1917 roku, w wyniku czego władzę
przejęli komuniści (bolszewicy). Władza ta trwała prawie aż
do końca X X wieku. ZSRR powstało 7 listopada 1917 roku
i rozwiązane zostało 12 grudnia 1991 roku i od tej pory Rosja
jest samodzielnym państwem tworząc z 15 byłymi krajami
ZSRR – Federację Rosyjską. Tyle o historii, która o tyle jest
istotna, że ma wpływ również na nasz kraj. Jednakże mimo
lepszego czy gorszego stosunku do Rosji, my kolekcjonerzy
musimy przyznać jedno. Tak za czasów ZSRR jak i teraz jako
Rosja – kraj ten ma wspaniałą politykę emisji pieniądza okolicznościowego (w tym wypadku monet).

PRZYŁĄCZ SIĘ DO AKCJI I POCZUJ RADOŚĆ POMAGANIA!!!!!!!

Pomijając ciekawą i bogatą historię, to różnorodność tematyki emisyjnej jest tak bogata, że można tylko pozazdrościć. W chwili zadumy,
można tylko pomyśleć, czemu u nas w komisji programowej NBP
tego nikt nie widzi. Bo na branie przykładu chyba nie trzeba kupować
licencji, jak w programach telewizyjnych. Nakłady emitowanych monet
nie są największe, ale tak różnorodne i dla każdego, że monety te od
kilkudziesięciu lat są jednymi z najbardziej poszukiwanych monet na
świecie. Ceny ich też są nieraz zawrotne.

GEODETA
mgr inż. Paweł Wydmański

www.archi-geo.pl

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

Zapraszamy

poniedziałek - piątek

9.00 - 17.00

Do dnia 30 listopada 2013 r. w Zespole Szkół w Tenczynku
po raz drugi organizowana jest akcja

Zachęcamy mieszkańców Tenczynka, całą społeczność szkolną oraz
wszystkich ludzi dobrej woli do włączenia się w zbiórkę plastikowych
zakrętek na rzecz hospicjum Św. Łazarza w Krakowie
Wszystkich „zakręconych” prosimy o przynoszenie zakrętek i wkładanie
ich do oznakowanych pudełek znajdujących się na terenie szkoły.
Dodatkowych informacji udziela nauczyciel tenczyńskiej szkoły:
Pani Anna Tataruch – opiekun koła wolontaryjnego

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

• Podatkowa księga
przychodów i rozchodów
• Ryczałt
• Rejestry VAT

Świadczymy nasze
usługi od 21 lat!

Zakres działalności:
• ZUS
• Przekształcenia formy prawnej przedsiębiorstw
• Sprawy pracownicze
• Zeznania roczne
• Szkolenia BHP
• Zwrot VAT na materiały budowlane
przez ﬁrmę z uprawnieniami • Dojazd do Klienta wliczony w cenę usług

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

Różnorodność tematyki zadowala każdego kolekcjonera. Emisje monet
związanych z historią Rosji to co prawda nic specjalnego, ale zakres
obrazujących ją faktów już tak. Nie ma tam tabu. Są przedstawiane
sytuacje za carów, za komuny i dzisiejsze. Temat kultury jest tak bogaty,
że potrafi zadowolić każdego. Nie ma chyba człowieka na świecie,
który by nie czytał nic pisarza rosyjskiego. Wszyscy znają, choćby

fragmentarycznie muzykę tworzoną
przez Rosjan. Nawet największe tuzy
światowej muzyki rockowej wykonywały
interpretację rosyjskich kompozytorów.
Nie wspominam już o teatrze czy balecie.
Nie wszyscy widzieli „Jezioro łabędzie”
Piotra Czajkowskiego – ale kto o nim
nie słyszał. Na najwyższym światowym
poziomie stoi emisja monet o ochronie przyrody. Emisja monet popularnych (tanich) wykonana z metali nie
szlachetnych, ale zarazem ze srebra,
złota a nawet z platyny. Jest się czym
zachwycać i o czym marzyć. Może nie
będziemy na tyle bogaci, by choć jeden
taki egzemplarz nabyć (są nawet 1-kilogramowe monety złote).

Tak więc listopad przypomniał mi o istnieniu wszechobecnej Rosji w naszym
życiu. Nie myślę więc w tym momencie
o kraju, który sprawił światu w ostatnich
80 latach wiele złego, ale o kraju, który
ma niezmiernie wielki wpływ na światową kulturę i historię. Wydaje mi się, że
z okazji takich rocznic warto pokazać
młodym ludziom kulturę i historię tego
kraju, choć powinno się też uświadomić
sobie, że jednak tam też żył Stalin i Breżniew. Na razie tyle. Korzystając
z grzeczności redakcji Gwarka już niedługo pokażę kolekcję monet
Rosyjskich i nie tylko. Trochę cierpliwości i rozejrzenia się wokół siebie
za monetami rosyjskimi – a warto ze względu na wartość materialną,
artystyczną i historyczną.

Ryszard Marczukiewicz • Salon kolekcjonerski • ul. Kościuszki 12, 32-300 Olkusz, tel. 691 364 130

Reklamy

małopolski

SERWIS TIR

USŁUGI SERWISOWE SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH I NACZEP
DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA
WYKONUJEMY REMONTY:
SILNIKÓW, SKRZYŃ BIEGÓW, ZAWIESZEŃ, MOSTÓW
TEL. 12 419 00 09, 601 428 929
WIELKA WIEŚ, UL. WESOŁA 42 (obok Urzędu Gminy)

SKŁAD OPAŁU I DREWNA
F.U. INTER-KUK

604 919 706
608 460 860
WĘGIEL, MIAŁ, GROSZEK,
DREWNO KOMINKOWE, OPAŁOWE,
BRYKIET DRZEWNY, DESKI, STEMPLE, WIĘŹBA
TRANSPORT

Bolesław k/Olkusza, ul. Główna 31 (za sklepem całodobowym)
www.interkuk.com.pl

interkuk@vp.pl

SPRZEDAŻ CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH

Bio Complex jest autoryzowanym dealerem marek Zetor, Ursus, Kioti, Metalfach, UNIA Group,
Farmer. Oferujemy ciągniki, urządzenia i maszyny rolnicze.
U nas również znajdziecie Państwo ofertę dotyczącą doradztwa w zakresie funduszy i dotacji
z programów Unii Europejskiej. Doradzamy jak trafnie dobrać produkt do indywidualnych potrzeb
klientów.
Firma powstała w 2004 roku. W ciągu swojej działalności wprowadziła na rynek ponad
3000 maszyn i urządzeń, oferując rozwiązania dostosowane do potrzeb nowoczesnego rolnictwa. Dzięki dynamicznemu rozwojowi, szybko osiągnęła pozycję jednego
z największych dystrybutorów sprzętu rolniczego na południu Polski.

32-300 Olkusz, ul. Przemysłowa 14

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

HALA DO WYNAJĘCIA

RUDAWA
2
500 m

tel: 602 347 949, 784 093 118
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WYDARZENIA KULTURALNE, IMPREZY, SPOTKANIA
Międzyszkolny konkurs plastyczny pt.

„Korona Północnego Krakowa - Moja Mała Ojczyzna”
Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa zaprasza uczniów klas IV-VI szkół podstawowych z obszaru
7 gmin Stowarzyszenia (gminy: Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów-Luborzyca, Liszki, Michałowice,
Wielka Wieś, Zabierzów, Zielonki) do wzięcia udziału w międzyszkolnym konkursie plastycznym pt.
„Korona Północnego Krakowa-Moja Mała Ojczyzna”. Konkurs ma na celu odkrywanie bogactwa dziedzictwa
kulturalnego i naturalnego gmin zrzeszonych w ramach Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa oraz
ich popularyzacje wśród dzieci i młodzieży.
Na uczestników konkursu czekają bardzo cenne nagrody, które wspomagać ich będą w dalszym twórczym
rozwoju, między innymi nagroda główna-pełne wyposażenie studia malarskiego o wartości blisko 700 zł.
oraz wiele innych cennych nagród.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie, a Państwa nauczycieli prosimy o rozpropagowanie
jego idei wśród swoich uczniów. Prace można przesyłać do 06.12.2013r. na adres: Stowarzyszenie Korona
Północnego Krakowa Raciborowice 126, 32-091 Michałowice, tel. 12 346 43 12; 664 067 82 info@
koronakrakowa.pl
Koordynator konkursu: Katarzyna Martyna-Ropa, tel. 606 974 793
konkurs.koronakrakowa@gmail.com

ZABIERZÓW
Wystawa prac Anny Siek

Galeria "Na Piętrze" mieszcząca się w Samorządowym Centrum Kultury
i Promocji Gminy Zabierzów zaprasza na wystawę prac Anny Siek pt.
"Drzwi", której otwarcie miało miejsce w dniu 17 listopada. Wernisażowi
towarzyszył recital muzyczny Adama Hliniaka.
Anna Siek jest absolwentką wydziału grafiki w Instytucie Sztuki w Kankaanpaa w Finlandii oraz Akademii Sztuk Pieknych w Krakowie. Swoje prace
tworzy w technikach malarskich, rzeźbiarskich i grafiki warsztatowej.
Tematyka jej twórczości dotyczy przyrody, otaczającego nas świata, zjawisk
na pozór zwykłych, również osobistych przeżyć i emocji, zapisanych często
w organicznych formach.
Ważniejsze cykle prac to: "Nieśmiertelniki", "Śpiący", "Kobieta", "Śpiwory
i skafandry", "Woda", "Drzwi".
Swoje prace prezentowała na wielu wystawach indywidualnych oraz
grupowych w kraji i poza granicami. Mieszka i pracuje w Siedlcu koło
Krakowa, gdzie mieści się jej pracownia artystyczna.

CHRZANÓW
Przedstawienie Teatru Imaginarium pt. ZIMOWE PRZYGODY PANA MISIA

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie zaprasza 24 listopada 2013 o godz. 11.00 i 12.00
najmłodszych widzów na przedstawienie w wykonaniu Teatru Imaginarium pt. ZIMOWE PRZYGODY PANA
MISIA. Ilość miejsc ograniczona! Przedstawienie odbędzie się na sali teatralnej. Bilety w cenie 5 zł do nabycia
w Informacji MOKSiR, ul. Broniewskiego 4, tel. 32 623 30 86 wew. 53

Koncert andrzejkowy w wykonaniu grupy wokalnej IMPRESJA

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie zaprasza 30 listopada na koncert andrzejkowy w
wykonaniu grupy wokalnej IMPRESJA. W programie piosenki przedwojennego i współczesnego Lwowa. Klub
Stara Kotłownia, godz. 18.00. Bezpłatne wejściówki do nabycia w Informacji MOKSiR.

Konkursy, konkursy...

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie zaprasza do udziału w dwóch świątecznych
konkursach. Na laureatów czekają nagrody! Szczegółowe regulaminy: www.moksir.chrzanow.pl

Koncert poetycki poświęcony twórczości K. I. Gałczyńskiego

14 grudnia o godz. 18.00 w sali teatralnej MOKSiR odbędzie się niezwykły koncert poetycki poświęcony
twórczości Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Bilety w cenie 5 zł do nabycia w Informacji MOKSiR.

Kino "Sztuka" w Chrzanowie zaprasza
"Gra Endera"

• 21.10 seans o godz. 17.15 •
reż.: G. Hood; czas: 114 min.; gat.: akcja/sci-fi; prod. USA, b/o
Cena biletu: Poniedziałek - Czwartek: 13,00 zł. Piątek - Niedziela: norm. 15,00 zł, ulg. 13,00 zł.

"Igrzyska śmierci: W pierścieniu ognia" PREMIERA

• 22.11-28.11 seanse o godz. 17.00, 20.00 • 29.11 kino nieczynne
• 30.11-4.12 seans o godz. 20.00 • 5.12 seans o godz. 20.15 •
reż.: F. Lawrence; czas: 137 min.; gat.: akcja/sci-fi; prod. USA, b/o
Cena biletu: Poniedziałek - Czwartek: 13,00 zł. Piątek - Niedziela: norm. 15,00 zł, ulg. 13,00 zł.

"Kraina lodu" 2D i 3D [dubbing PL] PREMIERA

• 30.11-4.12 seanse o godz. 15.20 (2D), 17.40 (3D) • 5.12 seans o godz. 18.00 (2D) •
• 6.12-7.12 seanse o godz. 15.20 (2D), 17.40 (3D),* •
• 9.12-12.12 seanse o godz. 15.20 (2D), 17.40 (3D) •
reż.: C. Buck, J. Lee; czas: 108 min.; gat.: animacja/familijny/przygodowy; prod. USA, b/o
Cena biletu 2D: Piątek - Niedziela: norm. 15,00 zł, ulg. 13,00 zł. Poniedziałek - Czwartek: 13,00 zł.
Cena biletu 3D: Piątek - Niedziela: norm. 20,00 zł, ulg. 17,00 zł. Poniedziałek - Czwartek: 17,00 zł.
6 grudnia seans 2D - 12 zł, seans 3D - 16 zł

Kino mikołajkowe "Bilet na Księżyc"

• 6.12 seans o godz. 20.00 •
reż.: J. Bromski; czas: 120 min.; gat.: obyczajowy; prod. Polska, 12 lat
Cena biletu: 12 zł

KRZESZOWICE
Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach oraz Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rudno
serdecznie zapraszają do udziału w

III Powiatowym Przeglądzie Pastorałek i Kolęd Ludowych
KRZESZOWICE 2013
6-7 grudnia, Pałac Vauxhall, ul. Walkowskiego 1, Krzeszowice

To zainicjowane w 2010 roku przez CKiS w Krzeszowicach wydarzenie, wówczas o zasięgu gminnym,
teraz - już po raz trzeci - powiatowym, ma na celu przede wszystkim przypomnienie i przywrócenie
tradycji śpiewania pastorałek i powrót do tradycji ludowego kolędowania, charakterystycznego
dla bogatej obrzędowości bożonarodzeniowej dawnej wsi.
Zachęcamy szczególnie do prezentacji kolęd ludowych, gospodarskich, życzących, ponieważ
jednym z ważnych celów Przeglądu jest ochrona, zachowanie i dokumentacja tych właśnie kolęd
i pastorałek, charakterystycznych dla regionu krakowskiego. Ich popularyzacja ma służyć także
edukacji dzieci i młodzieży.
Laureaci Przeglądu zostaną zaproszeni do występu na Świątecznym Jarmarku Tradycji i Rękodzieła, w sobotę,
14 grudnia 2013, na Rynku w Krzeszowicach. Zapraszamy uczestników z wszystkich gmin powiat krakowskiego,
a na zgłoszenia oczekujemy do 22 listopada 2013!
Szczegóły dotyczące Przeglądu znajdują się w regulaminie,
w razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod nr. tel. 600 559 490 lub 602 726 353.
Prosimy o przekazanie tej informacji grupom śpiewaczym, zespołom, solistom
i wszystkim zainteresowanym. Serdecznie zapraszamy!

ŚWIĄTECZNY JARMARK
W KRZESZOWICACH

Wolnym krokiem zbliża się zima, a wraz z nią...
ŚWIĄTECZNY JARMARK W KRZESZOWICACH,
który odbędzie się 14 i 15 grudnia 2013.
Już dziś zapraszamy artystów, rękodzielników i twórców ludowych
do współpracy przy organizacji Jarmarku Świątecznego.
Wszelkie informacje znajdziecie tutaj: www.jarmarkkrzeszowice.pl/
Wszelkie pytania w kwestii jarmarku oraz wynajmu stoisk
prosimy kierować na numer 602 726 353, w godz. 8 - 16.
www.kulturakrzeszowice.pl

WIELKA WIEŚ
Zawody wspinaczkowe

SPIDERMAN

Zapraszamy na Ogólnopolskie Zawody Wspinaczkowe - SPIDERMAN VI, które odbędą się 23 listopada 2013 na hali sportowej w
Białym Kościele przy GOKiS. Podczas tegorocznych zawodów
routesetterem będzie Wicemistrz Europy Juniorów we Wspinaniu
- MATEUSZ BARAN !!!

TRZEBINIA
Koncert Cecyliański w Dworze Zieleniewskich

TCK - Dwór Zieleniewskich zaprasza na Koncert Cecyliański w wykonaniu Chóru Echo i zespołu Vocalis
22 listopada 2013 r. o godz. 18:00.Wstęp wolny!

Spektakl pt. "W.N.M." w reżyserii Marcina Kobierskiego

Serdecznie zapraszamy na spektakl pt. "W.N.M." w reżyserii Marcina Kobierskiego w wykonaniu
Aktorów Grupy Misterium działającej przy Parafii Św. App. Piotra i Pawła w Trzebini.
Znakomitą sztukę obejrzeć można obejrzeć w Domu Kultury "Sokół" jeszcze w następujących terminach:
24 listopada 2013, godz. 15.00 i 17.15, 1 grudnia 2013, godz. 15.00
www.tck.trzebinia.pl/

Bajkę muzyczną dla dzieci pt. "KRYSZTAŁOWA KRÓLOWA ŚNIEGU"

TCK - Dom Kultury "Sokół" zaprasza na znakomitą bajkę muzyczną dla dzieci
pt. "KRYSZTAŁOWA KRÓLOWA ŚNIEGU" 6 grudnia 2013, godz. 9.00 i 11.00., Dom Kultury "Sokół" w Trzebini
www.tck.trzebinia.pl/

Kino "Sokół" w Trzebini zaprasza
„Thor: Mroczny świat”
seanse 2D i 3D (dubbing pl i napisy pl)
• 21.11 - (dubbing) 17:00 2D •
czas: 1 godz., 52 min.; gat.: fantasy/przyg., prod. USA

„Więcej niż miód” – seanse 2D (napisy pl)

• 21.11 - 19:30 •
czas: 1 godz., 30 min.; gat: dokumentalny, prod. Austria/Niemcy/Szwajcaria

premiera: „Kraina Lodu” – seanse 2D i 3D (dubbing pl)
• 29.11 - 3D 16:00 i 2D 18:00 • 30.11 - 2D 15:00 i 3D 17:00 • 01.12 - 3D 17:00 •
• 03.12 - 2D 16:00 i 3D 18:00 • 04.12 - 3D 16:00 i 2D 18:00 • 05.12 - 2D 16:00 i 3D 18:00 •
czas: 1 godz., 40 min.; gat: anim./fam./komedia., prod. USA

premiera: „Igrzyska Śmierci: w Pierścieniu Ognia” –
seanse 2D (napisy pl)
• 22.11, 23.11, 26.11, 27.11, 28.11 - 17:00 i 20:00 • 24.11 - 19:30 • 29.11 - 20:00 •
• 30.11, 01.12, - 19:00 • 03.12, 04.12, 05.12 - 20:00 •
czas: 2 godz., 26 min.; gat.: s/f, akcja/dramat., prod. USA

Informacje, Reklamy

małopolski
Szanowni Państwo. Publikujemy apel, jaki otrzymaliśmy na adres naszej redakcji.
Przyłączamy się do niego i prosimy o pomoc w tej sprawie.- Redakcja

S.O.S.

Za pośrednictwem redakcji “Gwarek” zwracamy się do szanownych czytelników tej gazety z gorącą prośbą
o pomoc w znalezieniu przyjaznych domów dla 12 małych, ślicznych, bardzo biednych bezdomnych
kotków, które wegetują na Osiedlu Jurajskim w Krzeszowicach i nie mają tam szans przeżycia zimy. Wiek
kotków od 1 do 3 miesięcy, bardzo przyjazne.
Nie mamy żadnej pomocy ze strony UM ani p. osiedlowej. Jak możemy, dokarmiamy je i postawiłyśmy prowizoryczne
budki – liczymy na niezawodnych przyjaciół zwierząt. Sprawa jest niezwykle pilna – każda pomoc na wagę złota.

Tel. 12/282-07-52 lub 668-200-223.
Dziękujemy! - Zofia Banasik, Helena Gala

Malutki piesek Burasek wyrzucony z domu po śmierci ukochanego Pana prosi o dom
Przedstawiamy Państwu tę smutną historię, gdzie zabrakło miejsca nie tylko na współczucie
wobec zwierzaka, ale także szacunku wobec pamięci zmarłej osoby, dla której piesek był ważny.
Mamy nadzieję, że w ten sposób czyjeś serce się otworzy i ta historia mimo wszystko znajdzie
pozytywny finał.
Burasek został sam. W zeszły piątek zmarł jego Pan, a rodzina wyrzuciła mieszkającego w domu
pieska na podwórko, a dom zamknęła, zupełnie się nim nie interesując. Piesek jest pięcioletnim,
bardzo kontaktowym, łagodnym, posłusznym, grzecznym zwierzakiem. Mieszkał z kotem, który był
dla niego najlepszym przyjacielem. Pies wychowany został w domu, nauczony mieszkaniowych
warunków. Obecnie mieszka pod prowizorycznym zadaszeniem, marznie. Bardzo ciężko znosi
taką zmianę – fizycznie i psychicznie.
Dokarmiany jest przez Panią Zosię, dobrą duszę, która bardzo gorąco prosi o pomoc dla psiaka.
Sprawa jest bardzo pilna. Domek stały lub chociaż tymczasowy potrzebny jest od zaraz!
Piesek lubi koty, może mieszkać z innymi zwierzakami. Będzie wysterylizowany, zaszczepiony.
Pani Zosia proponuje wszelką pomoc, by tylko ktoś go przygarnął, choćby tymczasowo...

Kontakt: p. Zosia tel. 664 492 552

uprawnienia
Ministra Finansów
7479/2004
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Biuro Rachunkowe
Czułówek
Ø Pomoc i doradztwo
w zakładaniu ﬁrm
Ø Usługi księgowe dla ﬁrm,
spółek i stowarzyszeń
Ø Księgi przychodów
i rozchodów,
Ø Ryczałt, pełna księgowość,
VAT i ZUS
Ø Obsługa kadrowo-płacowa
Ø Reprezentujemy Klienta przed
urzędem skarbowym i ZUS

Zapraszamy: poniedziałek - piątek od 8.00 do 19.00

tel. 12 280 40 76, 508 566 848

STAROCIE, BIBELOTY,
PORCELANA, KSIĄŻKI

• SPRZEDAŻ •
• SKUP •

tel. 662 660 373

K-SYSTEM

Przemysław Semczuk:
Czarna wołga. Kryminalna
historia PRL...
Porwania dzieci, napady i brutalne zabójstwa, osławieni zbrodniarze i najgłośniejsze
procesy sądowe, kradzieże dzieł sztuki i
fałszerstwa pieniędzy na niewyobrażalną
dziś skalę. Czarna wołga. Kryminalna historia PRL
to trzymająca w napięciu opowieść o zbrodniach,
które paraliżowały opinię publiczną.

Philippa Gregory:
Biała Królowa
Philippa Gregory w przejmujący sposób
oddaje historyczny dramat, walki o władzę,
poprzez losy kobiet. W "Białej Królowej"
główną bohaterką i narratorką jest Elżbieta
Woodville, pierwsza plebejuszka, której dane
było wyjść za mąż z miłości, i to za króla
Edwarda IV Yorka.

Sławomir Koper:
Życie prywatne elit II
Rzeczypospolitej

Marcin Szczygielski :
Czarownica piętro niżej

Zdradliwe Lilie? Duchy?? Gadający kot???
Wiewiórka, która chce być lisem?! Nowa
książka Marcina Szczygielskiego to cudowna
mieszanka suspensu, opowieści o duchach
i fantasy. Wyobraźnia – jak zawsze olśniewająca. Wspaniały zmysł dramaturgiczny
i poczucie humoru..

Virginia C.Andrews:
1. Kwiaty na poddaszu,
2. Płatki na wietrze,
3. A jeśli ciernie,
4. Kto wiatr sieje, 5. Ogród cieni

Długo oczekiwane wznowienie wielkiego
bestsellera! Najbardziej poszukiwane książki
ostatnich lat. Wciągająca opowieść o rodzinnych tajemnicach i zakazanej miłości.

Jarosław Kret:
Moje Indie

Czasy II RP to okres niezwykle barwny w
dziejach naszego kraju, a politycy tego okresu
byli, jak wszyscy, ludźmi, którzy popełniali błędy
i miewali swoje słabości. Celem tej książki jest
przedstawienie na tle epoki, życia prywatnego
polityków i osób znaczących dla II RP.

Mało kto wie, że popularny "pan od pogody", znany
dziennikarz i podróżnik jest z wykształcenia orientalistą. W ukochanych Indiach spędził kilka lat. Kret
pasjonująco i z entuzjazmem opisuje tamtejszą codzienność, oryginalne święta, w których uczestniczył,
przybliża dawne legendy, snuje anegdoty. Książkę
ilustrują fotografie, zrobione przez samego autora.

Barbara Gawryluk:
Dżok. Legenda o psiej wierności

Peter Heller:
Gwiazdozbiór Psa

Ta historia zdarzyła się naprawdę. Mimo
iż całkiem niedawno – już dziś nazywana
jest legendą, a jej bohater – Dżok, ma swój
pomnik w Krakowie. Przy pomniku spotykają
się codziennie psy i ich właściciele. Wycieczki
zatrzymują się przy tablicy, żeby poznać historię
niezwykłego psa.

To porywająca i wzruszająca, tyleż zabawna,
co przejmująco smutna opowieść o człowieku, który wiedzie życie w ziejącym pustką,
przepełnionym poczuciem straty świecie;
opowieść o tym czym gotów jest zaryzykować, by wbrew wszystkiemu odzyskać więź
z innymi, miłość i pełnię człowieczeństwa.

okna PCV DRUTEX
drewno budowlane, schody,
boazeria, listwy wykończeniowe,
drzwi drewniane
ul. Bandurskiego 5, 32-065 Krzeszowice

tel. 503-01-07-03
FAX 12 282 11 93

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)

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!!!

Sprzedam trzy widokowe
działki budowlane w Beskidzie Niskim
4 a, 13 a oraz 19 a. - Tel. 696 595 118

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

www.lexa.com.pl

BIURO TŁUMACZEŃ
ul. Lubostroń 22G/46 (Szwai)
30-383 Kraków Ruczaj
Rynek 5/3, 32-050 Skawina

tel. kom.: 607 755 722
Zapraszamy
codziennie
10.00 - 21.00

- Konferencje, szkolenia, bankiety
- Przyjęcia okolicznościowe
- Catering
- Pokoje gościnne

Sylwester
2013/2014!

Szczegółowe informacje
dostępne na stronie internetowej

www.alwernia4poryroku.pl

Alwernia, ul. Mickiewicza 1e
tel. 504 91 68 48

