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SKUTERY
SERWIS “U PANA LESZKA”

Nigdy nie jest za późno
na zmiany i na miłość...

W dniu 8 września 2013 r. o godzinie 13.00 w Zakładzie
Opiekuńczo - Leczniczym w Modlniczce, w kaplicy szpitalnej, odbędzie się ślub pary Seniorów. Tym wydarzeniem
"Państwo Młodzi" mający po ponad 80 lat, chcieliby się
podzielić z innymi osobami starszymi (i nie tylko), na dowód,
iż w każdym wieku i w każdych warunkach można realizować
swoje cele i zamierzenia.

Pani Antonina (lat 81) i Pan Ludwik (lat 88) poznali się w Zakładzie
Opiekuńczo - Leczniczym w Modlniczce, ośrodku opieki długoterminowej, w którym przebywają na stałe. Oboje są osobami starszy-

ciąg dalszy na str. 2

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

JERZMANOWICE 128B, Tel. 513 410 697

BADANIE WZROKU
GRATIS !!!

Optyk
Okulista

dla klientów zamawiających okulary.
Info w zakładzie.

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

tel. 792 608 139

Krzeszowice, ul. Daszyńskiego 2

nad Zalewem
w Kryspinowie:

12 346 33 99
788 15 16 17
Zabierzów
ul. Śląska 45:

536 987 654
888 34 35 35
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Nigdy nie jest za późno na zmiany i na miłość... CD
mi, chorymi, wymagającymi, ze
względu na stan zdrowia, całodobowej opieki, której rodziny
nie były w stanie sprostać. Pani
Tosia porusza się na wózku,
Pan Ludwik samodzielnie. Po
kilku miesiącach znajomości,
wspólnego wspierania się,
rehabilitacji i spędzania wolnego czasu, coś między nimi
zaiskrzyło. Uczucie rodziło się
ku zaskoczeniu rodzin i personelu medycznego. W końcu
Pan Ludwik oświadczył się Pani
Tosi, a ona się zgodziła. Zdecydowali się pobrać. Pomimo
wielu niedogodności wynika-

jących z wieku, dolegliwości,
potrzeby organizacji przepustek
oraz na przekór plotkom niektórych pacjentów, zdecydowali się
przebrnąć przez całą procedurę
poprzedzającą zawarcie małżeństwa i udało im się.
Dla wielu osób, które poznały
Panią Tosię i Pana Ludwika są
oni dowodem na to, że w każdym wieku (81, 88!), w każdym
stanie i każdym miejscu można
realizować swoje zamierzenia,
decydować o sobie i czerpać
satysfakcję z życia.
Po uroczystości ślubnej "Państwo Młodzi" organizują

skromne przyjęcie weselne dla
bliskich i przyjaciół w jadalni
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego.
Serdecznie gratulujemy “Państwu Młodym” pogody ducha
i odwagi w pokonywaniu barier
i życzymy im wielu szczęśliwych i radosnych chwil wspólnego życia.

vvRedakcja

Artykuł powstał na podstawie
materiałów NZOZ "Pasternik"
Maluty Sp.j. www.pasternik.pl

Komenda Hufca ZHP Krzeszowice
im. Szarych Szeregów
pragnie poinformować, iż w wyniku zbiórki publicznej
przeprowadzonej w dniach 1 lipca 2013 - 29 lipca 2013 r.
na terenie sklepów RSZZ w Krzeszowicach,
na podstawie decyzji nr WSO.5311.6.2013 z dnia
24.06.2013 r., zebrano łączną kwotę: 7784,16
oraz 22 dolary amerykańskie i 1 euro.
Środki te zostały przekazane na dofinansowanie
uczestników letniego obozu harcerskiego i kolonii
zuchowej Hufca Krzeszowice w Mrzeżynie
w dniach 2 - 17.08.2013 r.
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AUTO FART Szyce 29
32 –085 Modlnica Kraków

www.autofart.v1.pl
AUTO FART Szyce 29

32 –085 Modlnica Kraków
www.autofart.v1.pl
AUTO FART Szyce 29
32 –085 Modlnica Kraków

www.autofart.v1.pl

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

System Leakomatic jest niezawodny i łatwy w użyciu.
Firma Usługowo Handlowa - GAMI Zalas 705, 32-067 Tenczynek k/Krakowa
tel. +48 603 698 738 • mgasek@op.pl

szczegóły na: www.leakomatic.pl

Odkryj Winergetic Premium Passive,

Sprzedam

dom

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

Dwukrotny laureat
Godła Promocyjnego
„Teraz Polska”

www.oknoplast.com.pl

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
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Kompra
B I U R O R A C H U N KO W E

Podatkowa księga
przychodów i rozchodów
Ryczałt
Rejestry VAT
ZUS

Świadczymy nasze
usługi od 21 lat!

Zakres działalności:

Sprawy pracownicze
Szkolenia BHP przez ﬁrmę
z uprawnieniami
Przekształcenia formy prawnej przedsiębiorstw

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

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

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

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

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

w życiu każdego człowieka, dlatego ważne jest, by
tak stresujące zajęcie jak przygotowanie przyjęcia
weselnego nie zakłóciło atmosfery tego przeżycia.
Zespół doradców hotelu Łokietek pomoże Państwu
skomponować odpowiednie menu, wybrać kompozycje kwiatowe, zamówić niezwykły tort. Mogą
Państwo także korzystać z Apartamentu, który jest
specjalnie przygotowany dla nowożeńców. Dla najbliższych gości Młodej Pary przygotowaliśmy specjalny cennik, zależny od standardu pokoju.
Hotel Łokietek gwarantuje organizację wesela na najwyższym poziomie, dzięki czemu Państwo Młodzi będą
mogli wykorzystać cenny czas tylko dla siebie.
RESTAURACJA:
Przestronne, nastrojowe wnętrza, wyjątkowa atmosfera oraz niezwykłe bogactwo smaków to wizytówka
naszej Restauracji Łokietek.
Restauracja potrafi oczarować niezwykłym połączeniem kulinarnych tradycji, gwarantując ucztę dla
oczu i podniebienia. Aby umilić Państwu posiłek,
proponujemy szeroki wybór win i innych trunków.
Restauracja Łokietek jest również idealnym miejscem na oglądanie ulubionych wydarzeń sportowych.
Polecamy także relaks na balkonie, który ukazuje
niezwykłą okolicę obiektu.
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„TĘCZOWE WAKACJE” W TENCZYNKU
Fundacja Pomocy Dzieciom w Tenczynku działająca przy parafii św. Katarzyny już po raz 12 zorganizowała na boisku LKS „Tęcza” akcję letnią dla
dzieci pod nazwą „Tęczowe Wakacje”. Akcja jak zwykle cieszyła się dużym
powodzeniem bowiem uczestniczyło w niej prawie 120 osób, dzieci, młodzieży i opiekunowie dorośli.
W czasie 2 tygodniowych zajęć dzieci zdobywały różnorodną wiedzę
i umiejętności. Były zajęcia: z policjantkami z Policji Powiatowej
w Krakowie wydz. ds. prewencji, ze Strażą Pożarną z Woli Filipowskiej
i Tenczynka, ze Strażą Miejską, ze strażnikiem leśnym z Nadleśnictwa
Zabierzów p. Markiem Packiem i ratownikiem medycznym p. Rafałem
Hrycaniukiem. Oprócz tego młodzież gimnazjalna prowadziła zajęcia
sportowe oraz wszyscy uczestnicy codziennie otrzymywali posiłek
w formie drożdżówek, napojów oraz owoców.
Odbyły się 2 wycieczki do Kina w Trzebini i Parku Rozrywki w Chorzowie. W trakcie akcji odwiedził nas także sam Fundator Fundacji
ksiądz Krzysztof Strzelczyk, obecny proboszcz parafii w Skawicy,
który nadal wspiera działania fundacji i interesuje się jej poczynaniami. Uroczyste zakończenie odbyło się w sobotę 24 sierpnia
podczas , którego swą obecnością zaszczycili nas przedstawiciele
gminy na czele z burmistrzem, nasi radni, ksiądz, sołtys oraz wielu
znakomitych gości. Uroczystość tę z wręczeniem nagród wszystkim
uczestnikom uświetnił pokaz wypuszczenia do lotu gołębi z hodowli
p. Antoniego Jamińskiego.
Należy zaznaczyć, ze wszyscy organizatorzy oraz dorośli opiekunowie

pracowali charytatywnie przez 2 tygodnie co zasługuje na szczególne
uznanie. Uczestnicy świetnie się bawili i obiecali stawić się za rok.
Cała Akcja została w dużej części sfinansowana z zadania publicznego
‘Wypoczynek dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania w ramach
profilaktyki pierwszorzędnej i drugorzędnej” przez Gminę Krzeszowice
oraz częściowo przez lokalnych sponsorów.
Zarząd Fundacji serdecznie dziękuje wszystkim, którzy pomogli przy
organizacji tego zadania, a szczególnie:
• sponsorom w tym: Gminie Krzeszowice, p. K. J. Żbik „Kalia”, H. A.
Jamińscy, A. W. Jagiełło, Firmie HAPPOL B. Hapek, „Kulkolandia”
T. M. Świątek, Firmie PLAY R. Godyń, ks. K. Strzelczykowi oraz
wielu indywidualnym…
• opiekunom grup, którzy całe 2 tygodnie czynnie wspierali charytatywnie działania organizatorów i pomagali w opiece nad dziećmi,
• oraz dzieciom i młodzieży za wspaniałą zabawę i naukę.
Do zobaczenia za rok.
W imieniu Zarządu Fundacji
Marzena Kubin

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

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

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

CHCESZ ZMIENIĆ DOSTAWCĘ
ENERGII ELEKTRYCZNEJ
- PRZYJDŹ DO NAS !

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

ZAMIENIMY!!!

AUTORYZOWANY
PRZEDSTAWICIEL
ENEA S.A.

SPRZEDAMY!!!
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10 000 zł
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
80 000 zł
Paczółtowice, 1.60 ha
Paczółtowice, 0.64 ha
32 000 zł
Paczółtowice 0.57 ha
28 500 zł
DOMY MIESZKALNE:
Krzeszowice:
Centrum zabudowania 150 m - działka 800m2
240 000 zł
400 000 zł
260 m2 stan surowy
350 000 zł
115 m2 do zamieszkania
Wola Filipowska:
257 m2 + garaż
580 000 zł
Tenczynek:
310 000 zł
95 m2
Radwanowice:
66 m2 + zab. Gosp.
98 000 zł
Paczółtowice:
2
2
160 000 zł
70 m do remontu + 2000 m działki
Nawojowa Góra:
260 000 zł
80m2 pow. całk.
KOMERCJA:
Krzeszowice
Dr. Kraj. 79 Pawilon Handl. - Usł.- Biur. 35m2
100 000 zł
Tenczynek:
Działka inwestycyjna 1800 m2+ zab. Przemysłowe 360 000 zł
Kraków Rybitwy:
Działka 500 m2 + zab. przem. 480 m2
999 000 zł
Bolęcin:
Stadnina koni + zabudowania 5.30 ha,
2 800 000 zł
Ośr. rekreacyjny z akwenem
wodnym, 3.4 ha + zab. hotelowe
1 000 000 zł

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

WYNAJMIEMY!!!

Bolecin: ośrodek rekreacyjny z akwenem wodnym + pawilony mieszkalne cena do negocjacji,
Krzeszowice: ul. Kościuszki lok. biur. 80m2 1100zł/mc + media.
Trzebinia: obiekt biurowo-usługowy przy drodze kraj. 79 pow. 103m2 komfort
1800 zł netto+ 23% vat + dzierżawa działki przy obiekcie 2660 m2 do negocjacji

!!
NOWOŚĆ MY
ICZY
POŚREDN
ANIU
IW
SK
W POZY OTECZNYCH,
W HIP
KREDYTÓ WKOWYCH
GOTÓ
ZAKUPIE
ORAZ PRZYODÓW.
SAMOCH

Powyższe ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

U NAS WYNEGOCJUJESZ PROWIZJĘ!

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

www.altanydreweko.pl

✆ 784 416 692
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Jesteśmy producentem nowoczesnych form ogrodzeń
oraz elementów małej architektury ogrodowej.
W szerokiej gamie naszych produktów posiadamy:
ogrodzenia gabionowe, donice, grille, składy na drewno, ławki,
zabudowy śmietników, a wszystko wypełnione dowolnym kamieniem,
szkłem lub każdym innym ekologicznym materiałem.
Zajmujemy się kompleksową obsługą Inwestora
od projektu do realizacji łącznie z montażem.

GEODETA
mgr inż. Paweł Wydmański

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

Zapraszamy

poniedziałek - piątek

9.00 - 17.00

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

tel. 788 249 325

PPHU GABECO
Ogrodzenia gabionowe, Mała architektura, Kamienie
ul. St. Kmity 11, 32-083 Balice
kom: 600 320 121
e-mail: biuro@gabeco.pl

www.gabeco.pl

Oferujemy do sprzedaży

PIĘKNY, LUKSUSOWY DOM
położony nad samym Zalewem Kryspinów-Budzyń
• Przeszklony salon
• System wentylacyjny
• Najwyższej jakości materiały
użyte do budowy domu
• 209 m kw, działka 23 a
Cena 1 650 000 PLN

Prestiżowy dom dla wymagających

Tel. kontaktowy: 516-025-595

SPRZEDAM HALĘ!
2
500 m
tel: 796-351-499

6

Informacje, Reklamy

małopolski

RESTAURACJA

KĄCIK KULINARNY Kuchnia na Wzgórzu

ROKO, Ośrodek Hodowli Pstrąga w Pisarach, Smażalnia Ryb

32-064 Rudawa, Dubie-Pisary

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

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

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

"U GÓRALA"
U NAS NAJTANIEJ!

WSZYSTKO Z DREWNA

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

MOŻLIWOŚĆ DOWOZU
WŁASNYM TRANSPORTEM

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

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
OGROMNY WYBÓR I NISKIE CENY!

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

STAROCIE, BIBELOTY,
PORCELANA, KSIĄŻKI

• SKUP • SPRZEDAŻ •

tel. 662 660 373
Olkusz, ul. Przemysłowa 14

Zdrowe muffiny
na drugie śniadanie

Zdrowe muffiny na drugie śniadanie, z dużą zawartością błonnika i nie
tylko. Polecam serdecznie i dla dzieci i dla dorosłych. U mnie w towarzystwie kwiatka ;) czyli zaparzacza do herbaty które podbił moje serce
od pierwszego wejrzenia. A zaparzona w nim czerwona herbata.
Zdrowe muffiny
• 10 daktyli suszonych
• 0,5 szklanki otrębów
pszennych
• 0,5 szklanki płatków
owsianych
• 1,5 szklanki mąki
pszennej
• 1/2 szklanki oleju
rzepakowego
• 1/2 szklanki brązowego cukru
• 1 łyżeczka proszku
do pieczenia
• 1 jajko
• 1 1/2 szklanki
maślanki
Piekarnik nagrzewamy do 180 C.

czasie zostawiłam muffinki w piekarniku do
ostygnięcia.

Mokre składniki mieszamy w misce, w drugiej Są pyszne wilgotne i zdrowe !
misce mieszamy wszystkie suche składniki
vvUlla Pałka
dodając do nich pokrojone daktyle, mieszamy. Do mokrych składników dodajemy suche
Ten i więcej przepisów na stronie:
składniki i dokładnie mieszamy. Do formy na
www.kuchnianawzgorzu.pl
muffinki wkładamy papilotki do muffinek.
oraz na profilu na facebooku:
Papilotki wypełniamy do 3/4 masą. Wstawiamy
do piekarnika i pieczemy 25 minut, po tym www.facebook.com/kuchnianawzgorzu

Wakacje z Filmem w Bibliotece?
To bardzo dobry pomysł!

W lipcu i sierpniu 2013 r., w czasie letnich wakacji, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Krzeszowicach, zapraszała na Wakacyjne Spotkania z Filmem. W każdy czwartek
czytelnia biblioteki zamieniała się w salę kinową a przybyli
widzowie mogli obejrzeć jeden z ośmiu różnych filmów,
przeznaczonych głównie dla dzieci i młodzieży.

W sumie odwiedziło nas 104
osoby, w dobrym humorze i bez
biletu, bo biblioteka zaoferowała
wstęp wolny. Niektórzy odwiedzali nas w każdy czwartek, inni
wybierali swój ulubiony film.
Na pierwszym seansie, 4 lipca 2013 r., oglądaliśmy piękną baśń filmową o Roszpunce,
dziewczynie, której złote włosy
mają magiczną moc. W następne
czwartki „Dzieci z Bullerbyn”,
kreskówki Disney’a, Pippi, Kubusia Puchatka oraz Magiczne drzewo, film który powstał w oparciu
o książkę Andrzeja Maleszki.
Ostatni czwartek wakacji spędziliśmy w ciemnej, kinowej sali
- czytelni oddając się całkowicie
„Opowieściom z Narnii”.
Zobaczyliśmy ciekawe filmy,
starsze i nowsze, trochę straszne
i całkiem śmieszne. Właściwie za
najbardziej kompetentną opinię
o spotkaniach powinny posłużyć
reakcje dzieci i młodzieży. A te
na seansach filmowych reagowały
żywiołowo: w kulminacyjnych
scenach ostrzegały bohaterów krzykami typu Uważaj lub o następny seans. Do zobaczenia
zamierały w bezruchu. Widzowie w kolejne wakacje!
wychodzili zadowoleni i pytali Wszystkim tym, którzy nas

odwiedzili w wakacje - serdecznie dziękujemy!!!
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15 lat pracy w jednej firmie?
Wszystko zależy od ludzi!

15 lat temu, w sierpniu 1998 roku, otwarto w Krakowie pierwszy w południowej Polsce sklep IKEA. Zatrudnienie znalazły tu wtedy 102 osoby. Co ciekawe, mimo upływu lat, aż 37 z nich nadal pracuje w IKEA Kraków
– 16 awansowało na wyższe stanowiska, a 18 zmieniło je w ramach rozwoju poziomego. Ponadto 10 z ówczesnych pracowników, kontynuuje swoją karierę w strukturach krajowych lub zagranicznych IKEA. Jak jubilaci
wspominają dzień otwarcia i oceniają 15 lat pracy w jednej firmie?
- Przyjechałem do pracy na 7 rano. To, co najbardziej
utkwiło mi w pamięci, to tłumy ludzi i gigantyczne kolejki,
jak przed jakimś wielkim wydarzeniem muzycznym.
Oczekujący klienci byli oddzieleni barierkami, aby umożliwić przejście pracownikom – wspomina Sławomir Łysek,
Kierownik ds. Technicznych, który pracę w IKEA Kraków
rozpoczął na stanowisku Sprzedawcy w Dziale Meblowym.
- To był bardzo długi dzień. Żeby obsłużyć wszystkich
klientów oraz przygotować sklep na następny dzień, musieliśmy zostać po godzinach. Ja tego dnia zakończyłem pracę
o 1 w nocy – dodaje.
W dniu otwarcia było wiele ofert promocyjnych, ale największą atrakcją okazała się darmowa sofa HENRIKSDAL
dla pierwszego klienta. - Pamiętam osoby, które rozbiły
namioty przed sklepem – wspomina Beata Janus, obecnie
Kierownik ds. Komunikacji Wizualnej, 15 lat temu Sprzedawca w IKEA Kraków – Niektórzy czekali aż 3 doby.
W nagrodę za wytrwałość, przez cały okres oczekiwania,
serwowaliśmy im darmowe posiłki z restauracji - dodaje
Agnieszka Fujawa, obecnie Kierownik Działu Kas, a wtedy
Kasjerka w Restauracji.
Polowanie na nowe oferty
W pierwszych miesiącach od otwarcia sklepu, pracownicy działu sprzedaży mieli pełne ręce roboty. Mieszkańcy
Krakowa i całej południowej Polski przyjeżdżali do sklepu
z nadzieją na zakup modnych akcesoriów do dekoracji wnętrz
w okazyjnych cenach. - Pamiętam, że niemal każda oferta
spotykała się z niesamowitym zainteresowaniem, ale
chyba największą furorę robiły ręczniki sprzedawane
na wagę. Promocyjna cena spowodowała, że nie nadążaliśmy z obsługą – opowiada Barbara Turaczyk, pracownik
Działu Obsługi Klienta. – Wtedy jeszcze katalogi posiadały
specjalne oferty miesięczne, więc klienci mogli bardzo
dokładnie zaplanować wizytę w sklepie - w zależności od

tego, co aktualnie było w promocji. To jednak najczęściej
wiązało się z długim oczekiwaniem w kolejkach – dodaje.
Każdy ma prawo do błędów
- To, co od początku spodobało mi się w IKEA, to kameralna, wręcz rodzinna atmosfera i przekonanie, że każdy
ma prawo do popełniania błędów – mówi Beata Janus
– W końcu wszyscy jesteśmy ludźmi i mamy prawo do
gorszych dni czy złego humoru – dodaje. Kariera w IKEA
nie ma standardowego przebiegu. Wszystko zależy od tego,
w którą stronę pracownik chciałby się rozwijać, jakie wykazuje zainteresowania zawodowe. Wiele osób, pełniących dziś
funkcje kierownicze, zaczynało od szeregowych stanowisk:
sprzedawcy, kasjera czy magazyniera. Doskonałym przykładem jest tutaj Jarosław Skowronek, który pracę w krakowskim
sklepie IKEA rozpoczął jako kucharz. W ciągu ostatnich
15 lat pracował m.in. w dziale jakości i odzysku towaru,
obsługi klienta, a także sprzedaży i marketingu. Od 2008
roku pełni funkcję Kierownika Restauracji. - Do IKEA
trafiłem jeszcze w trakcie studiów. Elastyczny czas pracy
sprawił, że mogłem pogodzić ją z nauką i realizacją moich
pasji – mówi Jarosław Skowronek. – Firma zapewnia mi
ciągły rozwój kompetencji w różnych obszarach, a także
swobodę podejmowania decyzji i możliwość wykazania
się kreatywnością. Tutaj zdecydowanie nie można się
nudzić. Mój następny krok? Być może wsparcie sklepów
w obszarze IKEA FOOD na poziomie centralnym – dodaje.
Bon voyage, czyli warto marzyć
Aneta Piechocińska, specjalistka ds. zarządzania zasobami
ludzkimi, zaczynała pracę na stanowisku kasjera. Po upływie
kilku lat, już jako sprzedawca w dziale tkanin, postanowiła
wziąć rok urlopu i spełnić swoje wielkie marzenie - wyjazd do
Stanów Zjednoczonych. Po powrocie z USA jej kariera nabrała
tempa: dział akcesoriów kuchennych, dział sprzedaży, logistyki, wsparcie sprzedaży i zaopatrzenie sklepu, by w końcu

na dłużej zatrzymać się w dziale HR. – W IKEA cenię sobie
możliwość pracy w różnych obszarach. Wydaje mi się że
w innej firmie byłoby to niemożliwe, choćby z uwagi na
brak specjalistycznego wykształcenia w danym kierunku.
Liczę, że to dopiero początek mojej wielokierunkowej
ścieżki rozwoju i że czeka na mnie gdzieś kolejne ambitne
wyzwanie w strukturach IKEA – opowiada.
15 lat w jednej firmie?
- Tak naprawdę wszystko zależy od ludzi. Świetna atmosfera oraz nić porozumienia z osobami, które poznałam
przez ostatnie 15 lat, sprawiają, że lubię tu przychodzić –
mówi Magdalena Krokowska-Wicherek, która pracę w IKEA
Kraków zaczynała jako Kierownik Działu Wystawiennictwa
i Projektowania Wnętrz, a obecnie jest Kierownikiem Sklepu.
- W IKEA cenię to, że daje mi możliwość rozwoju zarówno
w Polsce, jak i za granicą. 4 lata spędziłam w sklepie IKEA
w Madrycie, gdzie pełniłam m.in. funkcję zastępcy kierownika sklepu. Było to dla mnie niezwykłe doświadczenie.
Skandynawski model nastawiony na prostotę, zdrowy
rozsądek, otwartość oraz szacunek bez oznak statusu
bardzo mi odpowiada. Płaska struktura organizacyjna
pozwala na interakcję pomiędzy pracownikami zajmującymi różne stanowiska i demokratyczne podejście do
zarządzania – dodaje. Podobnego zdania jest Elżbieta Dudzic-Wąsala, Kierownik Działu Obsługi Klienta. - Przeżyłam tu
dwa razy okres macierzyństwa i muszę przyznać, że za
każdym razem byłam traktowana w sposób wyjątkowy.
Jako młoda mama miałam możliwość pracy na część
etatu, a niektóre obowiązki mogłam realizować z domu
– opowiada. – IKEA to przede wszystkim ludzie. To oni
dają radość, entuzjazm i chęć do realizacji wytyczonych
celów. Bez nich bylibyśmy zwykłą firmą – dodaje.

IKEA Kraków istnieje od 1998 roku. We wrześniu 2011 roku zakończyła się przebudowa sklepu, po której IKEA Kraków stała się jednym z najnowocześniejszych sklepów IKEA w Polsce. Nowa IKEA Kraków oferuje klientom ponad 9 tys. produktów, 64
inspirujące wnętrza, przestronną restaurację na 500 miejsc siedzących z bezpłatnym dostępem do Internetu, miejscem dla karmiącej mamy oraz strefą zabawy dla najmłodszych, a także bezpłatną bawialnię „Czarodziejski Las Smaland” z profesjonalną
opieką dla dzieci w wieku 3-10 lat. Nazwa marki IKEA to akronim – skrót utworzony z pierwszych liter imienia, nazwiska oraz nazw farmy i parafii, skąd pochodzi założyciel firmy (Ingvar Kamprad Elmtaryd Agunnaryd).

PORADY PRAWNE

Prawo do nagrody jubileuszowej
Nagroda jubileuszowa jest świadczeniem przyznawanym za osiągnięcie określonego stażu pracy.
Nie jest ona jednak świadczeniem wypłacanym
obligatoryjnie we wszystkich zakładach pracy.
Prawo do nagrody jubileuszowej może wynikać z przepisów
odrębnych. W przypadku podjęcia decyzji o prawie do nagrody jubileuszowej szczegółowe
zasady przyznawania i wypłaty
powinny być określone w przepisach zakładowych obowiązujących u danego pracodawcy.
Mogą one wynikać zarówno
z układu zbiorowego pracy lub
regulaminu wynagradzania jak
i z umowy o pracę.
Przy ustalaniu prawa do tego
świadczenia zaliczeniu mogą
podlegać okresy pracy pracownika w danym zakładzie lub
ogółem u wszystkich pracodawców. Kwestie te powinny jednak
wynikać z przepisów odrębnych
lub być szczegółowo uregulowane w przepisach zakładowych.
W wielu wypadkach pomocniczo stosowane jest zarządzenie Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej w sprawie ustalania
okresów pracy i innych okresów uprawniających do nagrody jubileuszowej oraz zasad jej
obliczania i wypłacania (Mon.
Pol. z 1989 r. nr 44, poz. 358
ze zm.). Dotyczy to sytuacji,

gdy określone kwestie związane
z wypłatą nagrody jubileuszowej nie zostały wyczerpująco
uregulowane w przepisach
odrębnych, zakładowych lub
w umowie o pracę. Zgodnie z §
7 ust. 1 zarządzenia, pracownik nabywa prawo do nagrody w zakładzie pracy zatrudniającym go w dniu upływu
ok resu uprawniającego do
nagrody bądź w dniu wejścia
w życie przepisów wprowadzających nagrody jubileuszowe.
Jej wypłata powinna nastąpić
niezwłocznie po nabyciu przez
pracownika do niej prawa.
Powyższe kwestie były przedmiotem rozstrzygnięcia Sądu
Najwyższego, który w wyroku
z dnia 11 kwietnia 2006 r. sygn.
akt I PK 172/05 orzekł, iż: "Na
podstawie § 7 ust. 1 zarządzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej w sprawie ustalania
okresów pracy i innych okresów uprawniających do nagrody jubileuszowej oraz zasad jej
obliczania i wypłacania w sprawie ustalania okresów pracy
i innych okresów uprawniających do nagrody jubileuszowej

oraz zasad jej
obliczania i wypłacania nie
można nabyć prawa do nagrody
jubileuszowej w innym terminie niż w nim wskazany, to jest
w innym dniu niż dzień, w którym upływa okres uprawniający
do nagrody bądź dzień wejścia
w życie przepisów wprowadzających te nagrody, co oznacza,
że prawo do niej nie powstaje
w terminie późniejszym".
W przypadku, gdy poprzednie
okresy zatrudnienia zalicza
się do stażu jubileuszowego,
a pomiędzy nimi występowały przerwy, wówczas niepełne
miesiące pracy podlegają sumowaniu. Za jeden pełny miesiąc
zatrudnienia należy uznać
łącznie 30 dni pracy. W konsekwencji, nawet niewielkie przerwy w zatrudnieniu spowodują
odpowiednie wydłużenie łącznego okresu pracy uprawniającego do otrzymania nagrody
jubileuszowej.
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.

POLICJA
• 2.07. Do Komisariatu Policji w Krzeszowicach wpłynęła informacja ze szpitala, że zgłosił się tam 17 letni
młodzieniec z raną ciętą na plecach. Podjęte przez policjantów kroki pozwoliły na ustalenie, że został on ugodzony najprawdopodobniej maczetą. Okazało się, że pomiędzy nim, a trzy lata starszym znajomym doszło do
sprzeczki, w trakcie której starszy z nich wyjął maczetę i zadał mu cios w plecy. Rana na szczęście nie okazała
się groźna dla życia rannego. Policjanci zatrzymali osobę podejrzaną o ten czyn. Prokurator zdecyduje o jego
dalszym losie.
• 7.07. W tym dniu nad ranem w Nowej Górze doszło do wypadku drogowego, w którym obrażenia odniósł 16
latek. Młodzieniec kierował motocyklem-składakiem typu cross, nie posiadając do tego uprawnień. Ponadto
znajdował się on w stanie nietrzeźwości, a policyjne urządzenie wykazało, że stężenie alkoholu w wydychanym
przez nieletniego powietrzu wynosiło ponad 1,7 promila. Dojeżdżał on do oznaczonego znakami drogowymi
skrzyżowania, nie udzielił pierwszeństwa przejazdu samochodowi osobowemu i doprowadził do zderzenia
pojazdów. Wynikiem są dwa uszkodzone pojazdy i ranny kierowca crossa. Sprawa zostanie skierowana do
sądu dla nieletnich.
• 10. 07. Krzeszowiccy policjanci zatrzymali trzech młodych ludzi podejrzewanych o dokonanie w czerwcu
br. włamania do kiosku w Krzeszowicach. Włamywacze po dostaniu się do wnętrza kiosku zabrali głównie
papierosy, których wartość właściciel ocenił na około 3,5 tyś.zł. Policjantom udało się w trakcie dochodzenia
uzyskać dowody wskazujące na konkretnych sprawców. Zatrzymani to mieszkańcy Krzeszowic w wieku 17-19
lat. W trakcie przeszukań odnaleziono część skradzionych papierosów. Zatrzymanym przedstawiono zarzuty,
a po przesłuchaniu zwolniono.
• 22.07. Policjanci z Komisariatu w Krzeszowicach zatrzymali dwóch mężczyzn jako podejrzanych o dokonanie
rozboju. O zdarzeniu policjanci zostali zawiadomieni w piątkowy wieczór (19.07). Z informacji wynikało, że
na 16-latka w jednej z pobliskich wiosek napadło dwóch mężczyzn, którzy pobili go, a następnie zabrali mu
koszulkę oraz szalik w barwach krakowskiego klubu sportowego. Opierając się o podane rysopisy policjanci
podjęli penetrację za sprawcami. Niedługo potem zatrzymali mieszkańców Krakowa w wieku 23 i 24 lata, a
przy nich odnaleźli skradzione w trakcie rozboju rzeczy. Zatrzymanym przedstawiono zarzuty dokonania rozboju, a prokurator zastosował wobec nich dozór policyjny.
• 24.07. W policyjne ręce trafił ochroniarz, który zamiast pilnować powierzonego mu pod dozór mienia zajął się
kradzieżą. Przed kilkoma tygodniami 37 letni mężczyzna zatrudnił się w ochronie jednej z firm w Gminie Wielka
Wieś. Do jego zadań należało pilnowanie terenu, na którym znajdowało się kilka firm. Niestety zamiast sumiennie wypełniać swoje obowiązki zachował się tak, jak mogłyby zachować się osoby, przed którymi chronił teren
firm. Korzystając z tego, że pracownicy poszli już do domu, otworzył wlew paliwa ciężarówki i spuścił, jak
ocenia to pokrzywdzony, około 300 litrów oleju napędowego. Jego pech polegał na tym, że niespodziewanie
nadjechał właściciel i zastał go na gorącym uczynku. Pokrzywdzony straty ocenił na 1500 złotych. Policjanci
przedstawili mu zarzut kradzieży paliwa, do którego zatrzymany się przyznał.
• 23.08. W tym dniu policjanci Komisariatu Policji w Zielonkach zatrzymali na gorącym uczynku popełnienia
przestępstwa kradzieży odzieży damskiej w Centrum Handlowym Futura Park w Modlniczce - 34 letniego
mieszkańca Krakowa. Biorąc pod uwagę nietypowy dla mężczyzny przedmiot kradzieży, policjanci przeglądając zapis monitoringu ustalili, iż współsprawcą kradzieży jest jego żona, którą również zatrzymano. Osoby te
mają na swoim sumieniu także inne kradzieże odzieży i artykułów elektrycznych na ternie centrum.
• 28.08. Policjanci pionu kryminalnego z Komisariatu Policji w Krzeszowicach ujawnili uprawę konopi w miejscowości Rybna. W dniu wczorajszym w wyniku prowadzonej obserwacji miejsca zatrzymano 22 - letniego
mieszkańca powiatu krakowskiego, podczas zbioru krzewów. Zabezpieczono łącznie 23 krzewy konopi innych
niż włókniste oraz sekator. Po przedstawieniu zarzutu z art. 63 § 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii,
sprawca podczas składania wyjaśnień przyznał się jego popełnienia. Za popełnione przestępstwo grozi mu
kara do 2 lat pozbawienia wolności.
Źródło: Oficjalna strona Internetowa Komendy Powiatowej Policji w Krakowie: http://kpp-krakow.policja.gov.pl
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Fundacja Dla Zwierząt Dar Serca organizuje imprezę plenerową „Z psem weselej”
Stadion sportowy Iwanowice 15.09.2013,
Uroczyste powitanie uczestników: godz. 12.00

W czasie trwania pikniku możliwość bezpłatnego skorzystania z porad weterynarzy, behawiorystów, groomerów, a także
taniego zaczipowania swojego pupila.

W programie :

Dojazd z Krakowa: autobusy 277, busy MBM do Minogi,

• bieg dogtrekkingowy (spacer w psem na orientację w terenie
z mapą, punktami kontrolnymi i nagrodami dla najlepszych) w
kategoriach :
• mężczyźni MID i kobiety MID - start godz. 9.15 (rejestracja przed
zawodami 8.30-9.00)
• mężczyźni MINI, kobiety MINI i rodziny MINI - start godz. 10
(rejestracja przed zawodami 9.15-9.45)
• W barwach głównego sponsora - firmy KARUSEK - wystąpi
mistrz świata i wicemistrz olimpijski w chodzie na 20 km ILYA
MARKOV.
• bezpłatne warsztaty agillity i tropienia prowadzone przez Katarzynę Harmatę (Akademia Biały Pies)
• bezpłatne warsztaty szkolenia psów - jak nauczyć psa podstawowych, ale przydatnych umiejętności
• konkurs na psa najbardziej podobnego do swego właściciela,
• bazarek dla psów i kotów,
• akcja adopcyjna psów i kotów,
• aukcja na rzecz podopiecznych Fundacji
• dla dzieci i młodych duchem - NERF CHALLANGE (paintball)

OGŁOSZENIE

Burmistrz Gminy Krzeszowice informuje, że w dniu 27 WRZEŚNIA
2013 r. na terenie Gminy Krzeszowice zostanie przeprowadzony
bezpłatny odbiór zużytego sprzętu ELEKTRYCZNEGO i ELEKTRONICZNEGO.
Do „ELEKTROŚMIECI” zaliczamy wszystkie zużyte sprzęty RTV
i AGD, takie jak: telewizory, pralki, lodówki, komputery, telefony.
W celu uniknięcia odbioru odpadów przez tzw. grupy złomiarzy,
które tuż przed odbiorem elektrośmieci zabierały to, co najcenniejsze (porzucając najczęściej obudowy telewizorów czy lodówek w
pobliskich lasach), prosimy o wcześniejsze dokonywanie zgłoszeń
adresów, skąd ma nastąpić bezpośredni odbiór elektroodpadów.
Zgłoszenia (adres wraz z numerem telefonu) przyjmowane będą
w dniach 16 – 25 września 2013r. w godzinach 8.30-16.00 pod nr
telefonu: 22 755 44 81 oraz na adres mailowy gosp.komunalna@
um.krzeszowice.pl
Istnieje możliwość pomocy przy załadunku elektrośmieci przez
pracowników firmy!

27 WRZEŚNIA 2013
ZBIÓRKA W FORMIE TZW. WYSTAWKI
Trasy będą biegły
GŁÓWNYMI DROGAMI sołectw i miasta
UWAGA: Sprzęt należy odpowiednio wcześniej
zgłosić do odbioru i wystawić do godz. 8.00 rano !!
- MIASTO KRZESZOWICE: ul. Parkowa, Nowa Wieś, Bandurskiego
(os. Parkowe), Czycza, Leśna (os. Jurajskie), Miękińska Grunwaldzka,
Batalionów Chłopskich, Legionów Polskich, Żbicka, Długa, 3 Maja,
T.Kościuszki, Trzebińska, Krakowska, Daszyńskiego, ul. Na Skarpie, Wyzwolenia, Żołnierzy Września, Żwirki i Wigury, Majowa,
Słoneczna (os. Nowy Świat)
- OS. CZATKOWICE
- OS. ŻBIK (wzdłuż głównej drogi + ul. Reymonta)
- WOLA FILIPOWSKA (ul. Krzeszowicka, Topolowa, Morgi, Chrzanowska, Białka, Krótka I, Długa, Szkolna, Mądrzyka, Kolejowa,
Młyńska, Starowolska, Podgórska, Złota Dolina)
- TENCZYNEK (ul. Zwierzyniecka, Kasztanowa, Jana III Sobieskiego, Mądrzyka, Szkolna, Chłopickiego, Sienkiewicza, Tenczyńska,
Zielona, Chrzanowska, Zamkowa, Dębowa, Słoneczna, Smoczyńskiego, Pareńskiego)
- NAWOJOWA GÓRA (ul. Krakowska, Białka, Lipowa, Nawoja,
Gwoździec, Chrustówka,
M. Połasińskiej do skrzyżowania z ul. Zastudnie,)
- SIEDLEC, DUBIE, ŻARY, DĘBNIK, PACZÓŁTOWICE, CZERNA, NOWA GÓRA, MIĘKINIA, FILIPOWICE, Stawiska, Paryż,
OSTRĘŻNICA, ŁANY, RUDNO, ZALAS, FRYWAŁD, SANKA
Zbiórka organizowana przy współpracy z Electro-System Organizacją Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. oraz
REMONDIS Electrorecykling Sp. z o.o.
Do ELEKTROŚMIECI nie zaliczamy: odpadów wielkogabarytowych,
części budowlanych i sanitarnych, części motoryzacyjnych oraz
worków z odpadami domowymi. – TAKIE ODPADY NIE ZOSTANĄ
ODEBRANE!
www.krzeszowice.pl – Środowisko i odpady
www.rewolucjasmieciowa.pl – eko-akcje
BURMISTRZ GMINY KRZESZOWICE

( - ) mgr Czesław Bartl

Parkingi: stadion i Urząd Gminy w Iwanowicach
Uwaga: każdy uczestnik imprezy przybyły z psem odpowiada za swojego pupila
Zapraszamy wszystkich: młodszych i starszych, z psami i
bez. Zapewniamy możliwość zakupienia ciepłych posiłków,
napojów, domowego ciasta.
Partnerzy:
Gmina Iwanowice, Folwark Zwierzęcy, Maxvet, Mystic Production, Akademia Biały Pies
Patronat honorowy:
Wójt Gminy Iwanowice p. Zbigniew Grzyb
Patronat medialny:
Radio Kraków, Gwarek Małopolski,
Szczegółowe informacje: www.facebook.com/zpsemweselej.
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PROMOCYJNE CENY
PAKIETÓW WEEKENDOWYCH:
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: 399 PLN

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

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

- 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: 549 PLN

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 602735872
Porozumiesz się z nami w języku polskim! Serdecznie zapraszamy do kontaktu.
• numizmatyka • ﬁlatelistyka • doradztwo• wyceny •

Zapraszam do salonu kolekcjonerskiego
- również w okresie wakacyjnym!!

Olkusz, ul. Kościuszki 12
tel. 691 364 130
PRYWATNE SZKOŁY ZAOCZNE

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

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

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

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

FELIETON

Jak uczyć się języków obcych?

Dla każdego, kto chce mieć szanse na
lepszą pracę, czy dobre studia, znajomość języków jest niezbędna. Jednak
ich opanowanie wymaga dużo czasu
i wysiłku. Czy można usprawnić i uatrakcyjnić naukę języków obcych?
Jedną z podstaw skutecznej edukacji językowej jest systematyczność. Idealnie byłoby gdybyśmy
mogli na naukę poświęcić każdego dnia przynajmniej 20 min.
W dobie internetu, jak nigdy
wcześniej, możemy korzystać
z wielu portali językowych,
audiobooków oraz z rozgłośni
radiowych i telewizji obcojęzycznych. Ponadto r ynek
wydawniczy oferuje całą gamę
pomocy językowych na każdym
poziomie trudności (na początek
najważniejszy jest dobry słownik). Niestety nawet najdroższe
pomoce naukowe nic nie dadzą,
jeśli brakuje nam zapału i motywacji. Dlatego warto zastanowić
się dlaczego chcemy podjąć się
tego, niemałego przecież wysiłku. Ponadto wyznaczmy sobie
priorytety, czego chcielibyśmy
się nauczyć w określonym, niezbyt odległym terminie, w czasie
tygodnia, czy miesiąca. Oczywiście każdy chciałby mówić płynnie jak najszybciej. Niestety dla
osoby początkującej jest to zbyt
odległy cel. Nadmierne oczekiwania w stosunku do efektów
nauki powodują koncentrowanie
się głównie na tym, czego jesz-

cze nie opanowaliśmy. To z kolei
prowadzi do zniechęcenia.
Naturalnie najlepszym sposobem na naukę jest żywy kontakt z językiem, jednak ważna
jest również samodzielna praca.
Podczas nauki w domu zazwyczaj łatwiej się skoncentrować,
co pomoże nam opanować zasady gramatyki oraz słownictwo.
Każdy sam powinien wypracować najlepsze dla siebie metody
zapamiętywania nowych słówek
(poprzez skojarzenia, obrazki,
schematy, tabele...). Dobrze jest
ćwiczyć wypowiedzi ustne na
poznane tematy. Można również
pisać pamiętnik w języku, którego się uczymy. Kiedy pracujemy
samodzielnie, najlepiej opierać
się na poznanych już strukturach gramatycznych i zapisywać
wszystkie ewentualne trudności,
czy pytania, by omówić je później z nauczycielem. Mamy wtedy dobrą okazję do sprawdzenia
tego, co już potrafimy. W nagrodę za poniesiony trud, warto od
czasu do czasu podarować sobie
jakiś prezent, by nauka dobrze
nam się kojarzyła. Poza zdobywaniem nowej wiedzy, pamiętajmy
o częstym powtarzaniu wcześniej

opanowanego materiału. Pozwoli
to skutecznie ćwiczyć pamięć,
co jest konieczne w nauce języków. Bardzo ważne są również
warunki pracy. Każdy człowiek
ma swoje indywidualne upodobania, jednym pomaga muzyka,
innym kompletna cisza. Dlatego
zastanówmy się kiedy uczymy się
najefektywniej i co ułatwia nam
koncentrację. Jeśli uczymy się
dłuższy czas, dobrze jest robić
przerwy połączone z ruchem, by
dotlenić organizm.
Pamiętajmy, że pozytywne podejście do nauki i silna motywacja
bardzo pomagają w osiąganiu
dobrych rezultatów. Kiedy wiemy
po co się uczymy, podświadomie
szukamy najprostszych, a zarazem najskuteczniejszych sposobów, które pomogą w osiągnięciu
celu. Na koniec nie pozostaje mi
nic innego, jak życzyć wszystkim zainteresowanym sukcesów
w nauce.

vv Monika Rusinek
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WYDARZENIA KULTURALNE, IMPREZY, SPOTKANIA
CHRZANÓW

KRZESZOWICE

ZESPÓŁ "PULS" ZAGRA PONOWNIE W STAREJ KOTŁOWNI

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie zaprasza 13 września o godz. 18.00. na występ
zespołu PULS (Klub Stara Kotłownia). Bilety w cenie 10 zł. do nabycia w Informacji MOKSiR (parter).

DZIEŃ OTWARTY W MOKSiR W CHRZANOWIE

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie serdecznie zaprasza na dzień otwarty, który
odbędzie się 13 września od. godz. 14.00 do 20.00. Czekają liczne atrakcje!

JUBILEUSZOWE CHRZANOWSKIE DNI FANTASTYKI

W weekend 14-15 września w MOKSiR Chrzanów odbędą się V, jubileuszowe, Chrzanowskie Dni Fantastyki.
Moc atrakcji czeka na wszystkich fanów szeroko pojętej fantastyki: ogromny games room, strefa bitewniaków,
blok Star Wars, blok manga i anime, karcianki, czy nauka władania bronią.

"ZŁAP SWAP" JUŻ PO RAZ TRZECI

W poniedziałek 21 października w godz. 18.00-21.00 zapraszamy na organizowany już po raz trzeci w
Chrzanowie pod egidą MOKSiR-u ZŁAP SWAP. Spotykamy się w klubie Stara Kotłownia! WSTĘP BEZPŁATNY!
W planie: - wymiana ubrań, - bezpłatne porady kosmetyczne, - bezpłatne porady fryzjerskie,
- bezpłatne porady fitness, - bezpłatne konsultacje stylistki. Uwaga! Wstęp tylko dla kobiet! BEZPŁATNY!

SPEKTAKL "SIOSTRUNIE" TYLKO W CHRZANOWIE

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie zaprasza 22 października, godz. 19.00. na
niekonwencjonalny musical "SIOSTRUNIE". Bitety do nabycia w Informacji MOKSiR (32 6233086 wew. 53) :
rząd I-X - 85 zł, rząd X-XV - 75 zł, balkon - 60 zł.

Galeria w Pałacu Vauxhall,
Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach, ul. dr Walkowskiego 1
zaprasza 6 września, piatek, godz. 19.00 na otwarcie wystawy fotografii Mateusza Skwarczka "Tak to widzę".
Mateusz Skwarczek, rocznik 1978. Absolwent Liceum Plastycznego im. Antoniego Kenara w Zakopanem i absolwent
Akademii Pedagogicznej w Krakowie, gdzie ukończył fotografię w Instytucie Sztuki. Od 2006 roku pracuje jako
fotoreporter w Gazecie Wyborczej w Krakowie.
Swoje fotografie publikował w najważniejszych czasopismach w Polsce. Nagrodzony w 2011 roku w konkursie Grand
Press Photo. Nominowany do nagrody Fotoreporter Roku Małopolski 2012. Wystawa „Tak to widzę” jest jego pierwszą
indywidualną wystawą fotografii.

TRZEBINIA

SPEKTAKL "WIECZÓR KAWALERSKI"

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie zaprasza 29 listopada o godz. 19.00 na kapitalny
spektakl „WIECZÓR KAWALERSKI” (sala teatralna MOKSiR) w wykonaniu aktorów Teatru Bagatela z Krakowa.
Rezerwacja oraz sprzedaż biletów (65 zł. parter, 55 zł. Balkon): Informacja MOKSiR (32 6233086 wew. 53)

Kino "Sztuka" w Chrzanowie
zaprasza
"Riddick" PREMIERA

• 06.09-9.09 seanse o godz. 17.00, 19.30
• 10.09 kino nieczynne • 11.09-12.09 seanse o godz. 17.00, 19.30 •
• 13.09 kino nieczynne •
• 14.09-19.09 seanse o godz 17.00, 19.30 •
reż.: David Twohy, czas: 119 min., gatunek: thriller/sci-fi/akcja,
prod. USA/Wlk. Brytania, 12 lat
Cena biletu: Piątek - Niedziela: norm. 15,00 zł, ulg. 13,00 zł.
Poniedziałek - Czwartek: 13,00 zł.

Zabierzów

Kino "Sokół" w Trzebini zaprasza

„Elizjum” – seanse 2D
• 05.09 seans o godz.19:30 •
czas trwania: 1 godz., 47 min. gatunek: akcja/sf, USA (napisy PL)
Bilety: 14 zł i 12 zł ulgowy
„Samoloty”
•05.09 seans o godz. 17:00 3D •
czas trwania: 1 godz., 40 min., gatunek: animowany/familijny/komedia, USA (dubbing PL)
Bilety: 20 zł i 17 zł ulgowy (3D)
„Blue Jasmine” – seanse 2D
• 06.09 seans o godz.18:00 • 07.09, 10.09, 12.09 seanse o godz.19:30 •
• 08.09, 11.09 seanse o godz.17:00 •
czas trwania: 1 godz., 38 min., gatunek: obyczajowy, USA (napisy PL)
Bilety: 14 zł i 12 zł ulgowy
„Ostra randka” – seanse 2D i 3D
• 06.09 seans o godz. 20:00 3D • 07.09 seans o godz. 17:00 2D • 08.09 seans o godz. 19:30 3D •
• 10.09 seans o godz. 17:00 2D • 11.09 seans o godz. 19:30 3D • 12.09 seans o godz. 17:00 2D •
czas trwania: 1 godz., 32 min., gatunek: thriller/kryminał, Polska
Bilety: 20 zł i 17 zł ulgowy (3D), 14 zł i 12 zł ulgowy (2D)
„Rycerz Blaszka – pogromca smoków” – seanse 2D i 3D
• 13.09 seans o godz. 18:00 3D • 14.09 seans o godz. 16:00 2D • 15.09 seans o godz. 16:30 3D •
• 17.09 seans o godz. 17:00 2D • 18.09 seans o godz. 17:00 3D
czas trwania: 1 godz., 18 min., gatunek: animowany, Niemcy,
Bilety: 20 zł i 17 zł ulgowy (3D), 14 zł i 12 zł ulgowy (2D)
„Jobs” – seanse 2D
• 13.09 seans o godz.20:00 • 14.09, 15.09 seanse o godz.18:00 i 20:15 •
• 17.09, 18.09 seanse o godz.19:30 • 19.09 seanse o godz.21:00 •
czas trwania: 2 godz., 2 min., gatunek: biograficzny, USA (napisy PL)
Bilety: 14 zł i 12 zł ulgowy
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Wsparcie dla Lucky'ego
W imieniu Fundacji dla Zwierząt DAR SERCA
serdecznie prosimy Czytelników o wsparcie
finansowe dla jednego z podopiecznych Fundacji
- psa Lucky - zabranego ostatnio ze schroniska
w Racławicach (skrajnie wychudzony i słaniający
się na nogach, z licznymi śladami pogryzienia i
niesprawną tylną nogą). Psiak będzie wymagał
kosztownego leczenia - operacji i rehabilitacji.
Szukamy mu domu choćby tymczasowego,
gdzie mógłby otoczony troską wracać do
zdrowia, bo to cudowny, towarzyski, kochający ludzi, grzeczny psiak.
Może ktoś zechciałby wpłacić jakiś datek na jego leczenie na konto Fundacji DAR SERCA:
CITIBANK 78 1030 0019 0109 8530 0011 7544
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BADANIA GEOLOGICZNE, OPINIE GEOTECHNICZNE
do pozwoleń na budowę,
dokumentacje, konsulting, ekspertyzy
Tel: 602 463 949, 12 638 07 85
www.geodrom.pl

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)

Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących pieska można uzyskać pod numer tel.: 882 180 526

SPORT

FINAŁY TRZECIEJ EDYCJI AMATORSKIEJ LIGI
SIATKÓWKI PLAŻOWEJ W WOLI FILIPOWSKIEJ

Po 2 turniejach kategorii OPEN MĘŻCZYZN, oraz 2 turniejach kategorii OPEN KOBIET, a także turniejach kategorii młodzieżowej chłopców i dziewcząt do lat 17, w sobotnie popołudnie
31 sierpnia 2013 roku zakończone zostały tegoroczne rozgrywki Amatorskiej Ligi Siatkówki
Plażowej w Woli Filipowskiej.
O godzinie 17:00 naprzeciwko
siebie stanęli zwycięzcy turnieju
z 29.06.2013 r. – Maciej Sarapata i Mateusz Łabuz (Kraków /
Lubień), oraz triumfatorzy turnieju z 3.08.2013 r. – Konrad
Świerzowicz i Michael Ghantous
(Libiąż / Trzebinia). Od mocnego
uderzenia rozpoczęli zawodnicy
z zachodniej małopolski, którzy
w pewnym momencie prowadzili
nawet 16:9, by ostatecznie zwyciężyć pierwszego seta stosunkiem 21:19. Potem najlepiej na
piaszczystym terenie radził sobie
Maciej Sarapata, który nie tylko
atakami, ale również efektownymi blokami sprawił, że zacięty
drugi set zakończył się zwycięstwem drużyny Mateusza Łabuza
22:20. W tie-breaku swą wysoką
formę potwierdził również siatkarz z Lubnia, czego efektem było
zwycięstwo 15:12, a w konsekwecji triumf w tegorocznej – już
trzeciej – edycji Amatorskiej
Ligi Siatkówki Plażowej w Woli
Filipowskiej. Puchary dla zwycięzców, oraz nagrody dla finalistów tegorocznych rozgrywek
wręczyła vice-prezes Stowarzyszenia Inicjatyw społecznych
Woli Filipowskiej – Pani Renata
Brzózka. Tuż po ceremonii wręczenia nagród do rozgrzewki
przystąpiły najlepsze ekipy żeńskie, czyli zwyciężczynie turnieju
z 21.07.2013 r. – Małgorzata Szajewska–Skuta i Justyna Tekieli,
oraz Monika Materska, która
wygrała 6.07.2013 r., w parze
z Katarzyną Durbas, a z przyczyn niezależnych od organizatora turnieju w sobotnim finale
wystąpiła z Katarzyną Baś. Mimo
zmienionego składu, poziom gry
pary, której kapitanem była Monika Materska nie uległ zmianie,

a Katarzyna Baś godnie zastąpiła
triumfatorkę pierwszego turnieju
kategorii OPEN Kobiet, dzięki
czemu pierwszy set zakończył
się ich zwycięstwem 21:16. Drugi
set to nieustępliwa walka punkt
za punkt i pokaz siatkówki plażowej na świetnym poziomie.
Tym razem lepsze okazały się
Małgorzata Szajewska-Skuta
z Justyną Tekieli, które wygrały
21:19. W tie-breaku decydujące
znaczenie miała rutyna i spryt
w wykańczaniu decydujących
akcji meczu, co zaowocowało
zwycięstwem Moniki Materskiej
i Katarzyny Baś 15:13. Triumfatorki z radością odebrały puchar
za zwycięstwo w tegorocznych
rozgrywkach, obiecując, że będą
bronić trofeum w przyszłym roku.
Wyniki meczów finałowych Amatorskiej Ligi Siatkówki Plażowej
w Woli Filipowskiej:

Zumba
Pilates, Step

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

www.ﬁtnessharmonia.pl

www.facebook.com/FitnessHarmonia

Finał Kategorii
OPEN MĘŻCZYZN:
M. Sarapata / M. Łabuz
(Kraków/Lubień)
– M. Ghantous / K. Świeżowicz
(Trzebinia/Libiąż)
2:1 (19:21, 22:20, 15:12)

Finał Kategorii
OPEN KOBIET:
M. Materska / K. Baś
(Kraków)
– M. Szajewska-Skuta / J. Tekieli
(Kraków)
2:1 (21:16, 19:21, 15:13).

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.

Sprzedam
trzy widokowe
działki budowlane
w Beskidzie Niskim

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

"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
Fromat Instalacje

NASZA APTEKA – TWOJE ZDROWIE

APTEKA UJAZD
ul. Jurajska 23a (przy Lewiatanie)

KOTŁY CO

Wykonujemy instalacje:
- CO - wod.-kan. - gaz. - montaż kotłów
- przyłącza - instalacje solarne

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

sob.
nd

8.00 – 20.00

8.00 – 18.00
9.00 – 14.00

www.instalacjefromat.pl
fromat@onet.eu • tel. 504-190-724

SZUKAM PRACY
Kamieniarz z 12-sto letnim stażem.
Posiadam następujące uprawnienia:
- operator: sprężarki przewoźne do 10 m sześciennych/min.
- kierowca-operator wózków jezdniowych o napędzie:
akumulatorowym, spalinowym, gazowym i wymianą butli.
Typy wózków: naładowne, unoszące, podnośnikowe, ciągnikowe, specjalne.

nr tel. 510-931-791

www.tanieopakowania.com
I wszystko dobrze zapakowane...
Po szczególnie słonecznych wakacjach
zbadaj swoją skórę pod kątem wykrycia
zagrażających znamion i raka skóry!

BEZPŁATNE
bezinwazyjne
badanie dermoskopowe
12.09.2013 r. godz. 11.00 - 13.30
NZOZ KORMED Wola Filipowska,
ul. Stolarska 1, tel: 12 283 70 23
21.09.2013 r. godz. 9.00 – 12.00
Centrum Medyczne w Alwerni
ul. Gęsikowskiego 16, tel.12 283 33 06
15.10.2013 godz. 9.00 - 12.30
NZOZ Trzebinia
ul. Harcerska 13, tel. 32 711 83 50

Obowiązuje wcześniejsza rejestracja

