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dla klientów zamawiających okulary. 

Info w zakładzie.
dla klientów zamawiających okulary. 

Info w zakładzie.

Wyprzedaż okularów przeciwsłonecznych - do 50% taniej!

Godziny otwarcia:
od pon. do pt 9.30 – 17.00, sob. 9.30 – 13.00

Nowy lokal:

 Zabierzów, 

ulica Śląska 45
Nowy lokal:

Zabierzów,

ulica Śląska 45

Kryspinów:

12 346 33 99
788 15 16 17

Zabierzów:

536 987 654
888 34 35 35

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

„ZAKRĘCENI 
DLA HOSPICJUM”
Zachęcamy mieszkańców Tenczynka, całą społecz-

ność 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 

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

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

Sprzedam trzy widokowe
działki budowlane w Beskidzie Niskim



2 małopolskiInformacje

Konferencję otworzył Prezes Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa – Piotr Adamczuk, który przywitał wszyst-
kich obecnych na konferencji. - MultiCentra stwarzają możliwość wymiany doświadczeń i nawiązania kontaktów 
z organizacjami, przedsiębiorstwami, instytucjami z terenu różnych województw. Pozwalają zdobywać i podnosić 
kwalifikacje zawodowe, doskonalić umiejętności, a także rozwijać zainteresowania lokalną historią, kultywować 
tradycję - mówił Piotr Adamczuk. 
Następnie głos zabrał zastępca wójta Gminy Wielka Wieś Krzysztof Wołos. Gospodarz terenu, na terenie którego 
znajduje się Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa nawiązał do 
przeszłości miejsca, gdzie odbywała się konferencja - Domu Ludowego w Szycach. 
Natomiast przedstawiciele partnerskich Lokalnych Grup Działania przedstawili działania jakie podejmują na swoich 
obszarach na rzecz edukacji, promocji w ramach m.in. wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju. Przedstawiono także 
ofertę bezpłatnych szkoleń, którą poszczególne centra kierują do mieszkańców swojego terenu oraz partnerskich 
LGD. Beneficjenci uzyskają wsparcie nie tylko w obszarze podnoszenia swoich kwalifikacji językowych, zdobycia 
kompetencji dotyczących technologii informatycznych, ale również zdobycia nowych umiejętności: kursy kosme-
tyczne, gotowania, księgowości. 
Przedstawiciele naszego LGD podkreślali, że zależy im na wspieraniu edukacji na obszarach wiejskich, włączeniu do 
współpracy młodzieży i ludzi dorosłych, którym zależy na rozwoju miejscowości, w której mieszkają. –Oferta Multi-
medialnego Centrum Edukacji Lokalnej to szkolenia warsztaty, które pokażą uczestnikom możliwe kierunki rozwoju 
podkrakowskiej wsi poprzez promocję produktów lokalnych, rekonstrukcję tradycji ludowych.- powiedziała Monika 
Wołek, wiceprezes Zarządu LGD SKPK. -Nasi szkoleniowcy będą przedstawiać rozwiązania dotyczące budowania 
partnerstwa między organizacjami pozarządowym, przedsiębiorcami lokalnymi i gminami. Chcemy pokazać także 
jak pomysł na rozwój wsi, na ciekawą imprezę urzeczywistnić, jak zdobyć dofinansowanie i przeprowadzić kampanię 
promocyjną - dodaje Barbara Kawa, także wiceprezes Zarządu LGD SKPK.
Prezes LGD Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” – koordynatora projektu współpracy, Cezary Nowek podkreślił 
w swoim wystąpieniu innowacyjność MultiCelu, która przejawia się m.in. w ofercie szkoleniowej każdego z ośrodków, 
gdzie oprócz szkoleń, kursów i warsztatów stacjonarnych ważną rolę pełnią szkolenia e- learningowe. Natomiast 
jednym z trwałych rezultatów projektu będzie e- book.
Chcemy dotrzeć z naszą ofertą szkoleniową do jak najszerszego grona odbiorców i stworzyć możliwości, aby Bene-
ficjenci mogli korzystać z nich w dogodnym dla siebie czasie i miejscu a e- learning daje taką szansę - powiedział 
Cezary Nowek. 
O innowacyjnych rozwiązaniach dotyczących promocji walorów obszaru Korony mówiła także Maria Gorzkowska- 
Mbeda, koordynatorka działań podejmowanych przez SKPK m.in. w obszarze turystyki, przedstawiając możliwości 
jakie dają aplikacje mobilne. Okazało się, że nasza gra planszowa „Moja Mała Ojczyzna Korona Północnego Krakowa” 
staje się grą terenową dzięki zastosowaniem nowoczesnych narzędzi mobilnych.
Konferencję umilił uczestnikom występ członkiń Koła Gospodyń Wiejskich z Bębła na czele z Krystyną Janecką, 
sołtys wsi, oraz  muzyka Orkiestry Dętej „Wieniawa”.
Zarząd Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa składa podziękowania na ręce wszystkich, którzy zaszczycili nas 
swoją obecnością na konferencji, dziękuje sympatykom i zaprzyjaźnionym organizacjom, przedstawicielom mediów. 
Dziękujemy gospodarzowi, Wójtowi Gminy Wielka Wieś, za użyczenie sali konferencyjnej Domu Ludowego w Szycach.

W dniu 28 października 2013r w miejscowości Szyce, odbyła się Konferencja inaugurująca projekt „Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej”, 
będący wynikiem współpracy 4 Lokalnych Grup Działania: dwóch z województwa małopolskiego: LGD Stowarzyszenia Korona Północnego 
Krakowa z siedzibą w Raciborowicach i Miechowskiego Stowarzyszenia Gmin Jaksa LGD z siedzibą w Miechowie oraz dwóch z województwa 
mazowieckiego: Stowarzyszenia LGD Razem dla Radomki z siedzibą w Radomiu oraz LGD Stowarzyszenia "Dziedzictwo i Rozwój" ze Zwolenia. 
Filie centrum powstaną w miejscach działania każdej z tych grup. Obecnie łączny budżet projektu wynosi 644 tys. zł. 

MultiMedialne CentruM edukaCji lokalnej

MULTIMEDIALNE CENTRUM EDUKACJI LOKALNEJ MULTICEL
Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa jest Lokalną Grupą Działania (LGD), która prowadzi działalność na terenie 7 
podkrakowskich gmin: Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów-Luborzyca, Liszki, Michałowice, Wielka Wieś, Zabierzów oraz 
Zielonki. Lokalna Grupa oparta jest na zasadzie trójsektorowego partnerstwa składającego się z przedstawicieli sektora 
publicznego, gospodarczego i społecznego. 
Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej, to nazwa projektu współpracy, realizowanego przez nasze stowarzyszenie wraz 
z trzema innymi stowarzyszeniami z Małopolski (Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa LGD) i województwa mazowieckiego 
(Stowarzyszenie LGD Razem dla Radomki oraz LGD Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój”). 
Projekt ma za zadanie umożliwić mieszkańcom obszarów Partnerskich LGD doskonalenie swoich umiejętności, poszerzanie 
wiedzy i kompetencji społecznych i zawodowych poprzez korzystanie z dostępnych w 4 MultiCentrach (nasze mieścić się 
będzie w miejscowości Szyce 65, gmina Wielka Wieś) kursów, szkoleń, warsztatów, doradztwa, jak również poprzez możliwość 
korzystania ze znajdującego się w centrach sprzętu. 
MultiCentra stwarzają możliwość wymiany doświadczeń i nawiązania kontaktów z organizacjami, przedsiębiorstwami, 
instytucjami z terenu różnych województw. Pozwalają na podnoszenie kwalifikacji zawodowych, doskonalenie umiejętności, 
a także rozwijanie zainteresowań lokalną historią, tradycją, kulturą wśród najmłodszych jego adresatów.
Grupa docelowa projektu: Do udziału w projekcie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedstawicieli 
jednostek samorządu terytorialnego, uczniów szkół gimnazjalnych, nieformalne zrzeszenia społeczne,  osoby zaangażowane 
w życie swoich wsi, promujące eko – rozwój, przedsiębiorczość wiejską, kulturę i tradycję lokalną oraz rozwój społeczeństwa 
informacyjnego, szkoły, biblioteki, parafie, orkiestry dęte i inne.

Dane teleadresowe:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie.
Projekt „Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej” współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 421 

Wdrażanie projektów współpracy Osi IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

Multimedialne Centrum  
Edukacji Lokalnej

Szyce 65,  
32-085 Modlnica
tel. 539 961 799

e-mail: multicel@koronakrakowa.pl

Biuro LGD Stowarzyszenie  
Korona Północnego Krakowa

Raciborowice 126, 32-091 Michałowice
tel. 12 346 43 12; 664 067 821
e-mail: info@koronakrakowa.pl 

www.koronakrakowa.pl

UZYSKAJ CERTYFIKAT  
SZKOŁY (PRZEDSZKOLA)  

PRZYJAZNEJ ZWIERZAKOM
Fundacja Dar Serca zaprasza szkoły i przed-
szkola do przyłączenia się do organizowanej 
przez nią akcji “Szkoła (Przedszkole) przyjazna 
zwierzakom".
Akcja ma na celu  kształtowanie właściwych 
postaw dzieci wobec zwierząt, empatii i wraż-
liwości na ich problemy.
Fundacja pragnie zaproponować szkołom 
i przedszkolom zorganizowanie ciekawych zajęć 
edukacyjnych (np. spotkań z  ludźmi, którzy 
pracują ze zwierzętami i  ich podopiecznymi, 
konkursów tematycznych).
Jednym z elementów akcji będzie zaangażo-
wanie dzieci i nauczyli w pomoc zwierzakom, 
poprzez zbiórkę darów dla bezdomnych czworo-
nogów, ale także np. wspólne wykonanie budek 
dla bezdomnych kotów, aby mogły przetrwać 
zimę.
Szkoły czy przedszkola, która przyłączą się do 
akcji otrzymają Certyfikat Szkoły (Przedszkola) 
przyjaznej zwierzakom.

Zainteresowane placówki prosimy 
o kontakt pod numer telefonu:  

882 180 526.

Jeszcze bliżej mieszkańców 
Punkt Obsługi Mieszkańców  

w Galerii Bronowice

- Chcemy, by urząd był bli-
sko mieszkańców, by sprawy 
można było załatwiać szyb-
ko i wygodnie. Stąd decy-
zja o uruchomieniu Punktu 
Obsługi Mieszkańców w Gale-
rii Bronowice – powiedział 
Jacek Majchrowski, Prezydent 
Krakowa. - W nowej lokalizacji 
UMK będzie można załatwić 
m.in. sprawy związane z wyro-
bieniem dowodu osobistego czy 
rejestracją pojazdu - dodał.
Przypomnijmy, że Urząd Mia-
sta Krakowa od jakiegoś czasu 
sondował możliwość utworzenia 
punktu obsługi mieszkańców 
w innych niż urzędowe lokali-
zacjach. W zeszłym roku ogło-
szenie o zamiarze zorganizowa-
nia takiego punktu, skierowane 
do firm prowadzących sklepy 
wielkopowierzchniowe, ukaza-
ło się w Biuletynie Informacji 
Publicznej UMK. Chęć współ-
pracy z Miastem w tym zakresie 
wyraziła m.in. Galeria Bronowi-
ce. W trakcie rozmów z inwesto-
rem realizującym nowy obiekt 
handlowy udało się wynegocjo-
wać bardzo atrakcyjny poziom 
opłat czynszowych, tj. 1, 00 zł/
m². - Za utworzeniem Puntu 

Obsługi Miesz-
kańców w Galerii 
Bronowice prze-
mawia też fakt, 
że w tej części 
miasta brakuje 
łatwo dostępnej 
placówki UMK – 
komentował Prezy-
dent Majchrowski.
- Centra handlowe 
stanowią istotną 
część życia miesz-
kańców, dlatego 
cieszy, że Urząd, 
dostrzegając ten 
fakt, postanowił 
ulokować w gale-
rii swój Punkt 
Obsługi. Cieszy tym bardziej, 
że  będzie to właśnie u nas, 
w Galerii Bronowice. Klienci, 
robiąc zakupy i korzystając 
z innych atrakcji naszych 
najemców, będą mogli przy 
okazji, w jednym miejscu, zała-
twić ważne urzędowe sprawy, 
bez konieczności dojazdu do 
centrum. To duże udogodnie-
nie zarówno dla mieszkańców 
północnej części Krakowa, jak 
i wszystkich klientów. Pla-
cówka o powierzchni ponad 

40 m2 zlokalizowana będzie 
w łatwo dostępnym miejscu -  
na 1 piętrze, nieopodal ciągów 
komunikacyjnych  - naprzeciw 
ruchomych schodów i tuż przy 
wyjściu na parking - powie-
dział Benoît Charles, Dyrektor 
Generalny Immochan w Polsce.
W  Punkcie Obsługi Miesz-
kańców w Galerii Bronowice 
będzie można załatwić meldu-
nek i dowód osobisty, a także 
sprawy dotyczące prawa jazdy 
i dowodu rejestracyjnego oraz 

rejestracji i prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej. Będzie 
tam można złożyć również 
wszelkiego rodzaju pisma. 
Dyżur będzie pełniło czterech 
urzędników, reprezentujących 
Wydział Spraw Administracyj-
nych oraz Wydział Ewidencji 
Pojazdów i Kierowców. Pro-
ponowane godziny otwarcia to 
10 – 18.00., od poniedziałku 
do soboty. 

fot. Wiesław Majka UMK

24 października 2013 Prezydent Krakowa, Jacek Majchrowski i Benoît Charles, Dyrektor Generalny 
Immochan w Polsce, uroczyście podpisali umowę, na mocy której w Galerii Bronowice powstanie Punkt 
Obsługi Mieszkańców. To pierwsza tego typu placówka w Krakowie, umiejscowiona na terenie centrum 
handlowego. W nowej lokalizacji UMK będzie można załatwić m.in. kwestie związane z wyrobieniem 
dowodu osobistego czy rejestracją pojazdu.
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********
Willa Emaus**** 

to piękny pensjonat 
o wyższym standardzie 

w Beskidzie Cieszyńskim, 
w malowniczej i spokojnej
 okolicy pod górą Godulą.

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

Porozumiesz się z nami w języku polskim! Serdecznie zapraszamy do kontaktu.

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

- 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

PROMOCYJNE CENY PAKIETÓW WEEKENDOWYCH:

Promocja obowiązuje od 7.11.2013 r. do 31.01.2014 r

www.willaemaus.cz    willaemaus@email.cz   +420 602 735 872
739 53 Komorni Lhotka 30 (Ligotka Kameralna 30), Republika Czeska

W uroczystości wzięli udział przedsta-
wiciele władz miasta oraz zarządu fir-
my Skanska. Akt Erekcyjny podpisali 
Bogusław Kośmider, Przewodniczący 
Rady Miasta Krakowa, Jan Okoński, 
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Kra-
kowa ds. Przedsiębiorczości, Maciej 
Karwacki, Dyrektor Oddziału Budow-
nictwa Ogólnego Kraków, Skanska 
S.A. i Bartosz Kalinowski, Dyrektor 
Regionu w Skanska Property Poland. 
Poza Aktem Erekcyjnym w specjal-
nej tubie umieszczono także tytułowe 
strony regionalnych, krakowskich gazet 
z wtorku, 29 października 2013 r.
„Starannie przemyśleliśmy decyzję 
o wyborze Krakowa na lokalizację 
naszego kolejnego projektu biurowego. 
To nie tylko piękne miasto o bogatej 
historii i wspaniałej architekturze, ale 
także jeden z najważniejszych ośrod-
ków biznesowych w naszym kraju, 
który ma ogromny potencjał dalszego 
rozwoju. Atutem Krakowa są rzesze 
ambitnych i dobrze wykształconych 

pracowników. Do tego miasto jest 
doskonale skomunikowane z Polską 
i Europą. Dzięki temu prężnie rozwi-
jają się tu firmy z sektora nowocze-
snych usług dla biznesu, jak BPO czy 
SSC. Kraków jest obecnie uznawany 
za najważniejszy ośrodek tej branży 
nie tylko w naszym kraju, ale i całym 
regionie” – powiedział Bartosz Kali-
nowski, Dyrektor Regionu w Skanska 
Property Poland.
Kompleks Kapelanka 42 będzie się 
składał z dwóch budynków biurowych 
klasy A. Każdy z biurowców będzie 
miał 9 kondygnacji naziemnych i 3 
podziemne, a całkowita powierzchnia 
najmu będzie wynosiła 30 000 m kw. 
Użytkownicy obiektu będą mieli do 
dyspozycji prawie 400 miejsc postojo-
wych we wspólnym garażu podziem-
nym łączącym oba budynki oraz w czę-
ści naziemnej. Kompleks Kapelanka 42 
został zaprojektowany przez pracownię 
Medusa Group, w taki sposób, aby 
dostępna w nim powierzchnia biurowa 

mogła być elastycznie dostosowywana 
do potrzeb najemców. 
W pierwszym etapie inwestycji został 
wykonany garaż podziemny dla całego 
kompleksu. Obecnie trwają prace kon-
strukcyjne części naziemnej. Zakoń-
czenie budowy pierwszego budynku 
planowane jest na drugi kwartał 2014 
r. Generalnym wykonawcą obiektu 
jest Skanska S.A. Za komercjalizację 
odpowiada Skanska Property Poland.
„Kapelanka 42 wywołuje duże zain-
teresowanie na krakowskim rynku. 
Prowadzimy obecnie rozmowy z kil-
koma najemcami, którzy chcą mieć 
swoje biura w tym obiekcie. Do koń-
ca roku planujemy finalizację kilku 
umów najmu, dzięki którym poziom 
wynajmu kompleksu będzie wynosił 
około 60%. Najemcy doceniają to, że 
Skanska tworzy zielone budynki, któ-
re zapewniają komfortowe warunki 
pracy, dzięki czemu pracujący w nich 
ludzie mogą w pełni wykorzystywać 
swój potencjał” – dodaje Bartosz Kali-
nowski, dyrektor regionu w Skanska 
Property Poland.
Podobnie jak wszystkie projekty 
dewelopera, kompleks Kapelanka 42 
powstaje zgodnie z filozofią zrów-
noważonego rozwoju, co oznacza, 
że na etapie projektowania i budowy 
zostaną wykorzystane rozwiązania, 
które pozwolą zminimalizować wpływ 
obiektu na środowisko naturalne. Jest 
to pierwszy w Krakowie projekt biuro-
wy, który już otrzymał precertyfikację 
środowiskową w systemie LEED na 
poziomie Gold. Obiekt uzyska także 
certyfikat EU GreenBuilding.

SKanSKa PrOPerty POLand WMurOWała KaMień WęgieLny  
POd SWóJ PierWSZy PrOJeKt biurOWy W KraKOWie

29 października 2013 r. odbyło się uroczyste wmurowanie 
kamienia węgielnego pod kompleks biurowy Kapelanka 42, 

który powstaje u zbiegu ulic Kapelanka i Kobierzyńskiej w  Krakowie. Jest to pierwsza 
inwestycja biurowa realizowana przez Skanska Property Poland w stolicy Małopolski. 

WYKONUJEMY REMONTY: 
SILNIKÓW, SKRZYŃ BIEGÓW, ZAWIESZEŃ, MOSTÓW

TEL. 12 419 00 09, 601 428 929
WIELKA WIEŚ, UL. WESOŁA 42 (obok Urzędu Gminy)

SERWIS TIR
USŁUGI SERWISOWE SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH I NACZEP

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

www.altanydreweko.pl

Ustawa o ubezpieczeniach obo-
wiązkowych, Ubezpieczeniowym 
Funduszu Gwarancyjnym i Polskim 
Biurze Ubezpieczycieli Komuni-
kacyjnych (Dz. U. z 2003 r. nr 124, 
poz. 1152 z późn.zm.) reguluje 
okoliczności związane z uzyska-
niem odszkodowania za zdarzenia 
ubezpieczeniowe, w tym kolizje 
drogowe. 
Podmiotem, do którego zadań 
należy zaspokajanie roszczeń 
z tytułu ubezpieczeń obowiązko-
wych, w przypadku gdy posiadacz 
pojazdu mechanicznego, którego 
ruchem szkodę tę wyrządzono, nie 
był objęty obowiązkowym ubezpie-
czeniem OC posiadaczy pojazdów 
mechanicznych jest Ubezpiecze-
niowy Fundusz Gwarancyjny, co 
wynika z art. 98 ust. 1 pkt 3a w/w 
ustawy. 
W przypadku kolizji drogowej, 
w której sprawca zdarzenia nie 
posiadał ważnego ubezpieczenia 
OC swojego samochodu należy 
zgłosić swoje roszczenie odszko-
dowawcze dowolnie wybranemu 
ubezpieczycielowi prowadzącemu 
działalność w zakresie ubezpieczeń 
obowiązkowych a zakład ubezpie-
czeń nie może odmówić przyjęcia 
zgłoszenia (art. 108 ustawy). 
Zakład ubezpieczeń, do którego 
zostało zgłoszone roszczenie prze-
prowadza postępowanie mające na 

celu ustalenie zasadności roszczenia 
i wysokości szkody. Po przeprowa-
dzeniu tego postępowania zakład 
ubezpieczeń niezwłocznie przesyła 
dokumentację do Ubezpieczenio-
wego Funduszu Gwarancyjnego, o 
czym informuje poszkodowanego. 
Fundusz ma obowiązek zaspo-
koić roszczenie w terminie 30 
dni od otrzymania dokumentacji. 
W wyjątkowych sytuacjach, gdy 
wyjaśnienie okoliczności niezbęd-
nych do ustalenia odpowiedzial-
ności Funduszu albo wysokości 
świadczenia w tym terminie nie 
było możliwe, świadczenie powinno 
być wypłacone w ciągu 14 dni od 
wyjaśnienia spornych okoliczności. 
Nie dotyczy to bezspornej części 
odszkodowania. Odpowiedzialność 
za zwłokę w spełnieniu świadcze-
nia ponoszą odpowiednio Fundusz 
i zakład ubezpieczeń, każdy w swo-
im zakresie.
Istotnym jest, iż poszkodowany 
może domagać się od Funduszu 
pokrycia zarówno szkody w mie-
niu (np. pokrycia kosztów napra-
wy samochodu), jak i na osobie 
(np. zwrotu wydatków na leczenie 
i rehabilitację). 
Należy pamiętać, że jeżeli poszko-
dowany może zaspokoić swoje 
roszczenie na podstawie umowy 
ubezpieczenia dobrowolnego czyli 
z polisy autocasco, Fundusz odpo-

wiada tylko za 
tą część szkody, 
która nie może 
być pokryta 
z takiej polisy. Uwzględnia się 
również utracone zniżki składki 
czy prawo do tego typu upustów. 
Zakład ubezpieczeń, który wypłacił 
na tej podstawie świadczenie, nie 
może wystąpić do UFG z roszcze-
niem o zwrot wypłaconych z tego 
tytułu kwot.
Co ważne, można domagać się 
odszkodowania także bezpośred-
nio od sprawcy szkody zgodnie 
z ogólnymi regułami odpowie-
dzialności odszkodowawczej oraz 
treścią art. 415 kodeksu cywilnego. 
Ponadto art. 436 kodeksu cywilne-
go wprowadza dodatkową podsta-
wę odpowiedzialności za szkodę 
wyrządzoną przez posiadacza 
pojazdu, który spowodował szkodę. 
Jednakże w przypadku dobrowol-
nego zaspokojenia szkody przez 
sprawcę kolizji w pełnej wysokości, 
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwa-
rancyjny nie jest zobowiązany do 
wypłaty świadczeń odszkodowaw-
czych, a zatem wydaje się, iż najlep-
szym rozwiązaniem jest wystąpie-
nie o odszkodowanie bezpośrednio 
do Ubezpieczeniowego Funduszu 
Gwarancyjnego.

 v Rafał Czeladzki
email: RCzeladzki@gmail.com

PORADY PRAWNE 

KOLIZJA DROgOWA A bRAK OC SPRAWCY
Posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywil-
nej jest obowiązkiem każdego posiadacza pojazdu 
mechanicznego. 

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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Elżbieta Wójcik, mieszkanka Tenczynka, jest nauczycielką kształcenia zintegrowanego.  
Robótki ręczne są jej pasją od zawsze. Spośród wszystkich technik najbliższy jest jej haft 
krzyżykowy. Wystawę jej prac igłą malowanych można obejrzeć w Bibliotece Publicznej 
w Tenczynku.  Serdecznie zapraszamy w godzinach otwarcia biblioteki.

Od poniedziałku do piątku 11.00 - 19.00; czwartek - 8.00 - 16.00

"eLa – HaFt. tO Lubię"
Pod takim tytułem prezentujemy w Bibliotece Publicznej w Tenczynku obrazy 
wykonane haftem krzyżykowym przez Elżbietę Wójcik.

W dniach 11-13 października 2013 r. w Tarnogrodzkim Ośrodku Kultury (woj. lubelskie) odbył się jubileuszowy XXX 
Ogólnopolski Sejmik Teatrów Wsi Polskiej, mający charakter prezentacji - nie konkursu. Na scenie TOK zaprezentowały 
się najlepsze zespoły wyłonione z 5 sejmików, które odbywały się w całej Polsce w ciągu całego roku.

WieLKi SuKceS ZeSPOłu tOMaSZOWianie!

Do Tarnogrodu przyjechało 13 
zespołów z 7 województw - róż-
norodność spektakli była bardzo 
duża. Wystąpiły zarówno grupy 
obrzędowe, jak i teatry wiejskie.
Tomaszowianie prezentowali 
przedstawienie rekomendowane 
na Sejmik przez komisję arty-
styczną przeglądu w Bukowi-
nie Tatrzańskiej w czerwcu tego 
roku. Spektakl p.t. ”Kwietno 
Niedziela - Pucheroki” zebrał 
mnóstwo pochwał i pozytyw-
nych opinii jury Sejmiku, ale co 
ważniejsze zachwycił widzów, 
którzy żywo reagowali i nagra-
dzali brawami widowisko.
Otrzymane pochwały bardzo 
cieszą, ale najważniejsze dla 
zespołu jest to, że ma możliwość 

zaprezentowania piękna tego 
unikalnego zwyczaju w różnych 
regionach kraju. Trzeba dodać, 
że jest to tradycja, która istniała 
tylko w części podkrakowskich 
wsi. Poza granicami powiatu 
krakowskiego, w Polsce, nie-
znana, a zatem wzbudzająca 
ogromne zainteresowanie.
Zespół Tomaszowianie wystę-
pujący na Sejmiku pod nazwą 
Grupa Obrzędowa KGW "Weso-
łe Kumoszki" z Tomaszowic 
otrzymał nagrodę Marszałka 
Województwa Lubelskiego, zaś 
minister kultury Bogdan Zdro-
jewski wyróżnił medalami za 
Zasługi dla Kultury Polskiej 6 
zespołów, w tym złotym meda-
lem zespół z Tomaszowic.

Zespół Tomaszowianie otrzy-
mał propozycję wystąpienia na 
scenie Teatru Polskiego w War-
szawie w dniu 30 listopada br. 

Doceniając ciężką pracę zespołu 
gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów!.

 v www.wielka-wies.pl

Do jury zostali zaproszeni Pani 
Dyrektor Dorota Nowak, Przewod-
nicząca Rady Rodziców Pani Monika 
Wadowska oraz trzech wylosowanych 
z widowni rodziców. Na czerwonym 
dywanie, błyszcząc nie tyle w świe-
tle fleszy, co modnie i odblaskowo, 
zaprezentowało się przed rodzica-
mi 12 modelek. Były to oczywiście 
uczennice naszej szkoły prezentujące 
swoje odblaskowe propozycje strojów, 
przygotowane samodzielnie w domu.
Modelka nr 1 Gabriela Górniak 
prezentowała wakacyjny wariant 
odblaskowego stroju, modelka nr 2 
Justyna Janik proponowała strój typo-
wo szkolny, który po odpowiedniej 
modyfikacji świetnie nadawałby sie 
na rower. Modelka nr 3, Agnieszka 
Zagórska, poza wiosenną kolorystyką, 
zwracała na siebie uwagę nietypową 
ozdobą we włosach, odblaskowym 
pająkiem. Modelka nr 4 Julia Sikorska, 
postawiła w swej kreacji ma ekologię 
i informacyjne napisy. Modelka nr 
5 wykorzystała zestawienie żółtych 
i szaro - odblaskowych pasów. Model-
ka prezentująca odblaskową wersję 
małej czarnej, Weronika Szewczuk, 
wystąpiła z nr 6. Modelka nr 7 Ewelina 
Pawlik prezentowała typowo wieczo-
rową kreację z neonowymi dodatkami, 
a modelka nr 8 Julia Kralka okazała się 
zwyciężczynią pokazu odblaskowej 
mody, stawiając na klasyczną czerń, 
z subtelnymi odblaskowymi dodat-
kami. Wiktoria Tekieli, modelka nr 
9 zaprezentowała szkolną propozy-
cję odblaskowego stroju. Jesiennie 
i bardzo gustownie prezentowała się 

modelka nr 10, Maja Astapko, która 
postawiła na kolory i dodatki związane 
z obecną porą roku. Z kolei modelka 
nr 11, Julia Lenart zainspirowała się 
w swym stroju nieco orientalnymi 
dodatkami. Całość pokazu zamyka-
ła modelka nr 12 Magdalena Toffin, 
proponując dyskotekową wersję odbla-
skowej mody.
 Po wystąpieniu naszych odblasko-
wych modelek jury miało trudną 
decyzję do podjęcia decyzji i wybra-
nia trzech najbardziej efektywnych 
kreacji. Po długich naradach zdecy-
dowano, że:
I miejsce zajęła Julia Kralka, uczen-
nica klasy 5,
II miejsce ex quo Julia Sikorska z klasy 
4b oraz Maja Astapko z klasy 6
III miejsce zajęła Agnieszka Zagórska 
z klasy 6.
Wszystkie dziewczynki otrzymały 
nagrody ufundowane przez Radę 
Rodziców. Pokaz mody był nagry-
wany przez Pana Dominika Witka 
z Gminnej Telewizji Internetowej. 
Zapraszamy w niedługim czasie 
do obejrzenia nagrania z pokazu 
na stronie gminnej telewizji. Warto 
wspomnieć, że w czasie obrad jury, 
uczennice naszej szkoły przeczyta-
ły  samodzielnie ułożone wiersze 
dotyczące bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym. Odblaskowa impreza 
środowiskowa w Szkole Podstawo-
wej w Modlnicy okazała się strzałem 
w dziesiątkę!

 v Dominika Dąbrowska, 
Sylwia Jasińska

Od samego rana dnia 22 października 2013 roku można było usłyszeć w radiu RMF MAXXX o zbli-
żającym się popołudniowym pokazie „Odblaskowej mody” w Zespole Szkolno – Przedszkolnym 
w Modlnicy przygotowanym przez koordynatorkę akcji Panią Dominikę Dąbrowską i Panią Sylwię 
Jasińską. Na pokaz zostało zaproszone całe środowisko lokalne naszej szkoły.

POKAZ ODbLASKOWEJ MODY W ZSP W MODLNICY

GEODETA
mgr inż. Paweł Wydmański

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

Zapraszamy
poniedziałek - piątek

9.00 - 17.00
www.archi-geo.pl

Do wynajęcia:
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.

3. Hala 700 m2

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

TEL. 790 382 483

HALA W RĄCZNEJ
(GMINA LISZKI)

 170 m kw. 
plus ok 14 a placu

 
do wynajęcia
pod magazyn

 TANIO

 tel. 607-161-394
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Producent wyrobów z drewna oferuje:
• Boazerię świerkową:
   szer. 7 cm, 9 cm lub 15 cm 
• Podbitkę pod dachy
• Bardzo duży asortyment 
   listew wykończeniowych z:
   lipy, świerka, buka, dębu  i jesionu 
• Deski podłogowe, schody, poręcze, 
   tralki, sztachety, więźby dachowe
• Akcesoria ogrodowe
• Akcesoria kuchenne
• Drewniane zabawki dziecięce
• Ozdoby, bibeloty
• Skrzynki do decupage
   oraz
• DRZWI
• MEBLE OGRODOWE
• MEBLE POKOJOWE 
   - salon, sypialnia 
   - tradycyjne i nowoczesne

MOŻLIWOŚĆ DOWOZU
WŁASNYM TRANSPORTEM

U 
NA

S N
AJ

TA
NI

EJ
!

WSZYSTKO Z DREWNA
"U GÓRALA"

Czynne:
pon - piątek 9.00 - 17.15,

sobota 9.00-13.00.

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

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
OGROMNY WYBÓR I NISKIE CENY!

KĄciK KuLinarny Kuchnia na Wzgórzu

Szarlotka sypana  
z wiórkami kokosowymi

• 1 szklanka mąki pszennej
• 1,5 kaszy mannej
• 0,5 szklanki cukru
• 3 łyżki wiórków kokosowych Kresto
• 8 łyżek oleju kokosowego
• 8 jabłek
Sypkie składniki mieszamy w misce. Jabłka 
obieramy i ścieramy na tarce na dużych oczkach. 
Formę wykładamy papierem do pieczenia i wysy-

pujemy połowę naszych suchych składników, 
potem kładziemy starte jabłka i posypujemy 
pozostałą mieszanką. Na górze układamy olej 
kokosowy (ja nakładałam małą łyżeczką), na 
całej powierzchni, wystarczy ułożyć kopki.
Pieczemy ok. 40 minut w 170 C.

 v Ulla Pałka

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

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

Witajcie! Jesień za oknem w pełni, na straganach 
pysznią się jabłka w różnych odmianach, a u mnie na 
stole królują szarlotki, ciasta drożdżowe z jabłkami. 
Tym razem zapraszam na super prostą w przygo-
towaniu szarlotkę sypaną z kokosem.
Szarlotkę tą mogą przygotować dzieci jak i dorośli. 
Szarlotka pachnąca, przypominająca najcieplejsze 
letnie dni. Jeśli nie mamy oleju kokosowego, możemy 
użyć masła lub ewentualnie margaryny. Serdecznie 
pozdrawiam i zapraszam do odwiedzin na moim 
blogu www.kuchnianawzgorzu.pl, gdzie znajdą Pań-
stwo inne smaczne i proste przepisy.

Szarlotka sypana z wiórkami kokosowymi

Informacje, Reklamy

"15-stki z biblioteką" to cykl zajęć adresowanych do uczniów szkół 
podstawowych w gminie Wielka Wieś.  W połowie każdego miesiąca 
zapraszani są przedstawiciele z różnych środowisk artystycznych, 
naukowych, zawodowych. 

MAM PRZYJACIELA SZEFA KUCHNI

Celem tych zajęć jest przybliżenia spe-
cyfiki danego zawodu, przełamanie ste-
reotypów, rozwijanie pasji, zainteresowań 
oraz promocja czytelnictwa. 
Całość realizowanych zajęć jest inspiro-
wana  książkami dla dzieci z serii Mądra 
Mysz pod wspólnie zaczynającym się tytu-
łem "Mam przyjaciela...." Patronat nad 
zajęciami objęło wydawnictwo Media 
Rodzina z Poznania. 
Tym razem zaproszenie biblioteki przy-
jął Łukasz Nowakowski - szef kuchni 
w restauracji ośrodka konferencyjno-
-wypoczynkowego Beskidzki Raj. Ucznio-
wie klasy pierwszej ze Szkoły Podstawo-
wej w Białym Kościele wysłuchali książki 
„Mam przyjaciela kucharza”. 
W trakcie spotkania szef kuchni opo-
wiadał o wykonywanym zawodzie oraz 
o najdziwniejszych potrawach pochodzą-
cych z różnych zakątków świata. Kucharz 
mówił, jak istotne jest rozbudzanie sma-
ków u dzieci, poprzez próbowanie różno-
rodnych potraw.  Ponadto podkreślał jak 
ważne jest spożywanie warzyw i owoców 
w związku z czym przygotował dla dzieci 
„bombę witaminową” w postaci galaretki 
z owocami. 
Każdy uczestnik zajęć otrzymał od zapro-
szonego gościa prawdziwą czapkę szefa 
kuchni, a do biblioteki szkolnej zostały 
przekazane dwa egzemplarze książki czy-
tanej na zajęciach. Serdecznie dziękujemy 
panu Łukaszowi Nowakowskiemu za prze-
prowadzenie zajęć w Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Wielkiej Wsi w ramach cyklu 
„15-stki z biblioteką”.

 v  GBP w Wielkiej Wsi

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

Zapraszamy wszystkich,
niezależnie od wieku

i poziomu sprawności.
Zajęcia prowadzone są

w małych, kameralnych grupach.

Przyjdź, wzmocnij
i zrelaksuj

umysł i ciało.

KOMINKI GP SP. Z O.O.
Kraków, ul. Wielicka 25 

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

 

www.kominkigp.pl
Z  GAZETKĄ

5%
RABATU

KOMINKI I PIECE 
WOLNOSTOJĄCE
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Odkryj Winergetic Premium Passive,

pasywne możesz tworzyć duże konstrukcje okienne nie 

OLMAR – partner handlowy
KRZESZOWICE

  

ul. Kościuszki (obok CPN)
tel. 12 282 36 66, 606 633 791
krzeszowice@olmar.com.pl www.oknoplast.com.pl

Dwukrotny laureat 
Godła Promocyjnego 
„Teraz Polska”

Informacje, Reklamy

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

GABINET CZYNNY:
(od 14 Listopada)
Poniedziałek:  9.00 – 14.00
Środa: 10.00 – 18.00
Czwartek:  11.00 – 18.00
Sobota: 9.00 – 13.00

„PerfectSlim”
Doradztwo Dietetyczne

Krzeszowice,
ul. Legionów Polskich 1

(Pasaż TP – I Piętro)
tel. 733-030-663

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

o wygodniejszej dla Ciebie porze.

ZAPRASZAMY DO
GABINETU DIETETYCZNEGO

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

"Prawdziwą miłość poznaje się nie po jej sile lecz po czasie jej trwania." (Robert 
Poulet) - złote gody jerzmanowsko-przegińskich par małżeńskich - 50 wspólnie 
spędzonych lat to rzecz bezcenna, a co najmniej tyle przeżyli wspólnie tegoroczni 
Jubilaci, którzy z rąk Wójta Gminy Jerzmanowice-Przeginia Adama Piaśnika otrzy-
mali medale przyznawane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dyplomy 
okolicznościowe, kwiat i upominki. Uroczyste spotkanie z okazji jubileuszu 50. lecia 
pożycia małżeńskiego odbyło się 23 października 2013 roku.

Czekolada, ciasta, ciasteczka, słodkie desery, cukierki, droż-
dżówki, pączki, słodkie jogurty i wiele innych słodyczy, które 
są naszą zmorą. Zajadamy się nimi w czasie stresu, kiedy 
mamy zły humor, po obiedzie, między posiłkami jako przeką-
skę, czasami jemy je jako nagrodę, albo po prostu, bo nam 
smakują. Co w nich takiego jest, że nie możemy się im oprzeć?

JubiLeuSZ "ZłOtycH gOdóW"  
W gMinie JerZManOWice-PrZeginia

Chwila w ustaCh,  
WiecZnOść W biOdracH

Uroczystość rozpoczęła się Mszą 
Św. w kościele parafialnym 
w Jerzmanowicach odprawioną 
przez ks. Kazimierza Szczęsnego 
z Jerzmanowic i ks. Jacka Miodka 
z Racławic w intencji Jubilatów 
i ich rodzin. Po Mszy Św. nastą-
piła część oficjalna w restauracji 
Chochołowy Dwór.
Serdeczne życzenia i gratulacje 
Jubilatom złożyła kierownik Urzę-
du Stanu Cywilnego Iwona Piwo-
warczyk. Wójt Gminy Jerzma-
nowice-Przeginia Adam Piaśnik 
podkreślił, (...) że poprzez zawarcie 
związku małżeńskiego Jubilaci 
związali się ze sobą na dobre i na 
złe. Mówi się, że losy poszczegól-
nych ludzi są odbiciem losów swo-
jej ojczyzny. Jeżeli sięgnąć pamię-
cią wstecz - do owych ostatnich 50 
lat to można być pewnym, że życie 
nie szczędziło Państwu gorzkich, 
a może i tragicznych doświadczeń. 
(...) Myślę, że Państwo macie nie-
zwykłą satysfakcję, przyjemność 
spojrzeć wstecz i powiedzieć, że 
decyzja o złożeniu przysięgi przed 
ołtarzem, którą podjęliście ponad 
50 lat temu okazała się decyzją 
trafną i słuszną. (...) Ojczyzna 
i rodzina są ze sobą nierozerwal-
nie powiązane naturalnymi wię-
zami. Państwo otrzymaliście naj-

większy prezent od 
życia - to, że dane 
Wam jest być razem 
już ponad 50 lat, 
a przede wszystkim 
stanowić fundament 
Naszego narodu (...). 
Do życzeń przyłą-
czył się również ks. 
Kazimierz Szczę-
sny z Jerzmanowic, 
życząc jubilatom przede wszyst-
kim zdrowia, którego nie powinno 
zabraknąć Jubilatom.
Po oficjalnej części uroczystości, 
organizatorzy spotkania zaprosi-
li Jubilatów na obiad. Był toast, 
symboliczna lampka szampana 
i pyszny tort. Uroczystość została 
zakończona wspólnym śpiewem. 

Przez cały czas trwania uroczysto-
ści Jubilatom umilał czas Zespół 
"Sokoły".

 v tekst i zdjęcia:  

www.jerzmanowice-przeginia.pl

Wszystkim Szanownym Jubilatom skła-
damy serdeczne gratulacje oraz życze-
nia zdrowia i wszelkiej pomyślności.

 v  Redakcja 

Słodki smak, którym byliśmy 
karmieni od dzieciństwa trud-
no tak po prostu wyeliminować 
z codziennego jadłospisu. Jed-
nak przychodzi takie moment, 
kiedy stwierdzamy z przeraże-
niem …”wszystko się nie dopina, 
wszystko źle leży, we wszystkim 
wyglądam grubo”, wtedy mówi-
my sobie STOP, od jutra idę na 
dietę. Swoje odchudzanie zaczy-
namy od przeszukania portali 
internetowych bądź też koloro-
wych gazet w celu znalezienia 
odpowiedniej dla siebie diety, 
czyli tak zwanej diety cud. Kie-
dy takową znajdziemy, zaczyna-
my swój pierwszy etap zmagań 
z odchudzaniem. Na począt-
ku ograniczamy spożywanie 
posiłków oraz wielkość porcji 
do zbędnego minimum. Trzy-
mamy się rygorystycznej diety, 
czyli na ogół chodzimy głodni, 
nerwowi i rozkojarzeni. W koń-
cu po tygodniu widać efekty. 
Zadowoleni z siebie ciągniemy 
dalej swoje „męki” przez kolejny 
tydzień, aby na końcu stwierdzić 
z zadowoleniem…”hura, udało 
się, schudłam!” Ale czy na pew-

no? Mijają dni, a my wracamy 
z powrotem do swojej starej 
diety. Jemy to, co chcemy i ile 
chcemy. W rezultacie stracone 
kilogramy wracają szybciej niż 
czas, w którym je traciliśmy. 
Pojawia się dobrze wszystkim 
znany efekt jo-jo (powracanie 
do wyjściowej masy ciała lub 
nawet przybieranie na wadze). 
Taki scenariusz jest dobrze zna-
ny nie jednej z Pań, które walczą 
na co dzień z trudami bycia fit. 
Niestety bazowanie na popular-
nych dietach odchudzających, 
często zwanych dietami – cud, 
jest niekorzystne dla zdrowia, 
ponieważ doprowadza do róż-
nych niedoborów żywieniowych. 
Skutki takich niedoborów nie są 
obojętne dla zdrowia, a często 
wręcz niebezpieczne.
Ponadto reżim kaloryczny pro-
wadzi do obniżenia podstawowej 
przemiany materii, co w efekcie, 
po powrocie do dawnego sposo-
bu żywienia, przyczynia się do 
odkładania tkanki tłuszczowej. 
W takim razie, czy istnieje 
idealna dieta redukująca masę 
ciała? 

Skutecznie, trwale i bez nega-
tywnych skutków zdrowotnych 
można pozbyć się nadwagi lub 
otyłości podejmując racjonalny 
program odchudzania, zakłada-
jący zmianę stylu życia i stoso-
wanie dobrze skomponowanej 
diety. Tutaj z pomocą przychodzi 
nam dietetyk. Dietetyk to oso-
ba zajmująca się odchudzaniem 
ludzi otyłych i jednocześnie 
specjalista, który ma olbrzymią 
wiedzę o racjonalnym żywieniu, 
dzięki czemu potrafi zaplanować 
dietę dopasowaną dla każdego. 
Dlatego warto udać się do die-
tetyka nie tylko wtedy, kiedy 
chcemy schudnąć. Wsparcie 
znajdziesz tam także wówczas, 
gdy twoja dieta jest niezbędnym 
elementem leczenia lub profi-
laktyki chorób (np. chorującym 
na cukrzycę, choroby przewodu 
pokarmowego, choroby układu 
krążenia itp.) 
„...a więc dieta cud albo cud 
dietetyk”.

 v  Magdalena Baran  
Dietetyk, PerfectSlim
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• NAGROBKI
• GROBOWCE GRANITOWE
   - szeroki asortyment wzorów
     i rodzajów kamienia
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• BLATY KUCHENNE

KAMIENIARSTWO

„FRANKOWSCY”
KAMIENIARSTWO

„FRANKOWSCY”

TEL.  508-215-417
         606-995-142

FACHOWE DORADZTWO
RATY 0 %

www.frankowscy.pl

WYSTAWA GOTOWYCH WZORÓW

MNIKÓW 248
(przy drodze Cholerzyn - Mników)

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Doradztwo geodezyjno-prawne w obrocie nieruchomościami 

Szacowanie i wycena nieruchomości
Zarządzanie nieruchomościami mieszkaniowymi i komercyjnymi

Pośrednictwo �inansowe i kredyty 

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

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

Agata Kulczycka, Witold Kulczycki   

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

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

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

 NOWOŚĆ!!

POŚREDNICZYMY

W POZYSKIWANIU

KREDYTÓW HIPOTECZNYCH,

GOTÓWKOWYCH

ORAZ PRZY ZAKUPIE

SAMOCHODÓW. 

SPRZEDAMY!!!
MIESZKANIA: 
Krzeszowice, 3 pok. 47 m2     199 000 zł
Krzeszowice, 2 pok. 72 m2     310 000 zł
Krzeszowice, ul. Kościuszki, 2 pokoje, 86 m2     130 000 zł
Krzeszowice, 2 pok., 36 m2        150 000 zł
Krzeszowice, 2 pokoje, 47m2     205 000 zł
Kraków Prądnik Cz. ul. Rezedowa , 
4 pok. 90 m2 dwa poziomy + garaż           455 000 zł
Kraków, ul. Saska, 4 pok. 72m2        410 000 zł
Kraków, ul. Radziwiłłowska, 3 pokoje,  108 m2   600 000 zł
DZIAŁKI BUDOWLANE:
Krzeszowice, 900 m2     110 000 zł
Krzeszowice, 2000 m2     300 000 zł
Krzeszowice, 1300 m2       65 000 zł 
Krzeszowice, 1100 m2       70 000 zł
Prądnik Korzkiewski k/Krakowa 1600m2     340 000 zł
Siedlec, 1200 m2          80 000 zł
Tenczynek, 1650 m2  z mediami       250 000 zł
Tenczynek, 990 m2 z mediami i projektem      115 000 zł
Tenczynek, 800 m2 z mediami          105 000 zł
Tenczynek, blisko centrum, z mediami 2700 m²   265 000 zł
Wola Filipowska – Pasternik,   1700 m²     110 000 zł
Kraków, Azory,  350 m2          280 000 zł
DZIAŁKI BUDOWLANO – ROLNE:
Krzeszowice, 6.37 ha   1 719 900 zł
Krzeszowice, 0.2238 ha        35 000 zł
Krzeszowice, 0.3426 ha        18 000 zł
Krzeszowice, 0.5464 ha        32 000 zł
Nowa Góra, 0.1634 ha        80 000 zł
Tenczynek 800 m2 z mediami         105 000 zł
Zalas, 1.36 ha       680 000 zł
DZIAŁKI REKREACYJNE:
Miękina, 7.0 a         10 000 zł
Krzeszowice 6.0 a        25 000 zł
DZIAŁKI ROLNE:
Krzeszowice, 0.08 ha       16 000 zł

Krzeszowice, 0.1288 ha       13 000 zł
Zalas, 0.75 ha       150 000 zł
Zalas, teren „ZN”; 4.5 ha       120 000 zł
Zalas 40 a       35 000 zł
Zalas 26 a       20 000 zł
Zalas 63 a     100 000 zł
Zalas 20 a       15 000 zł
Paczółtowice, 1.60 ha          80 000 zł
Paczółtowice, 0.64 ha        32 000 zł
Paczółtowice 0.57 ha        28 500 zł
DOMY MIESZKALNE:
Krzeszowice:
Krzeszowice Centrum,  800 m2 
           z zabudowaniami 150 m2       280 000 zł
260 m2  stan surowy      380 000 zł
115 m2 do zamieszkania       310 000 zł
Wola Filipowska:
257 m2 + garaż       580 000 zł
Tenczynek:
95 m2      310 000 zł
Radwanowice:
66 m2 + zab. Gosp.        98 000 zł
Paczółtowice:
70 m2 do remontu + 2000 m2 działki     160 000 zł
Nawojowa Góra:
80 m2 pow. całk.        260 000 zł
Zalas:
70 m2 + zab. gosp.        180 000 zł
KOMERCJA: 
Krzeszowice
Dr. Kraj. 79 Pawilon Handl. - Usł.- Biur.  35 m2          85 000  zł
Tenczynek:
Działka inwestycyjna 1800 m2+ zab. Przemysłowe    205 000 zł
Kraków Rybitwy: 
Działka 500 m2 + zab. przem. 480 m2     999 000 zł

Krzeszowice: ul. Kościuszki lok. biur. 80m2 1100zł/mc + media.
Trzebinia: obiekt biurowo-usługowy przy drodze kraj. 79 pow. 103m2 komfort 
1800 zł netto+ 23% vat + dzierżawa działki przy obiekcie 2660 m2 do negocjacji

CHCESZ ZMIENIĆ DOSTAWCĘ
ENERGII ELEKTRYCZNEJ

- PRZYJDŹ DO NAS !

AUTORYZOWANY
PRZEDSTAWICIEL 

ENEA S.A.
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W minioną niedzielę 20 października. 2013r. odbyła się kolejna już 
XII pielgrzymka strażaków z terenu województwa małopolskiego do 
Łagiewnik. Tym razem świątynią, do której pielgrzymowali strażacy, 
nie było Sanktuarium Miłosierdzia Bożego a położone nieopodal 
Centrum Jana Pawła II  “Nie lękajcie się“.

XII  PIELgRZYMKA STRAŻAKÓW DO ŁAgIEWNIK

Głównym koncelebransem tego-
rocznych uroczystości był Metropo-
lita Arcybiskup krakowski J.E. ks. 
kard Stanisław Dziwisz, natomiast 
homilię do strażaków wygłosił, 
do niedawna jeszcze Ordynariusz 
diecezji rzeszowskiej JE. ks. bp 
Kazimierz Górny, który jak zwy-
kle w piękny sposób mówił o peł-
nej poświęcenia służbie strażaków  
oraz o tym, iż strażacy towarzyszyli 
zawsze Ojcu św. Janowi Pawłowi II 
podczas wszystkich pielgrzymek 
do ojczyzny  w różnych regionach 
naszego kraju.
Na uroczystościach obecni byli Pre-
zes Zarządu Głównego ZOSP RP 
dh Waldemar Pawlak  oraz Komen-
dant Główny PSP gen. bryg. Wie-
sław Leśniakiewicz, którzy wręczyli 
Ks. kard. Stanisławowi Dziwiszowi 
najwyższe odznaczenie przyzna-

wane przez ZOSP 
RP  “ Złoty Znak 
Związku “z oka-
zji jubileuszu 
50-lecia posłu-
gi w Kościele 
Powszechnym.
Podczas Naj-
świętszej Eucha-
rystii Przedsta-
wiciele Zarządu 
Oddziału Gmin-
nego ZOSP RP 
w Wielkiej Wsi Prezes dh Łukasz 
Chochół, oraz Wiceprezes dh Bar-
tłomiej Jastrzębski imieniu Zarządu  
przekazali dary ofiarne.
Naszą gminę w tegorocznej piel-
grzymce reprezentowały pocz-
ty sztandarowe OSP Bębło oraz 
OSP Biały Kościół a także MDP 
z Bębła i Białego Kościoła i strażacy 

z innych jednostek. 
Od wielu już lat do Łagiewnik piel-
grzymuje coraz więcej strażaków, 
i ich rodzin, a piękna pogoda była 
dopełnieniem całości i zachętą do 
kolejnej pielgrzymki za rok.”.

 v  Rafał Litewka 
Sekretarz Zarządu Oddziału  

Gminnego ZOSP RP w Wielkiej Wsi

SKŁAD OPAŁU I DREWNA 

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

604 919 706
608 460 860

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

F.U. INTER-KUK 

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

HALA DO WYNAJĘCIA
RUDAWA
500 m2

 tel: 602 347 949, 784 093 118
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W 2012 roku w wyniku protestów mieszkańców Sułoszowej międzynarodowy inwestor wycofał się z budowy 
farmy wiatrowej na terenie gminy. Wydarzenia te przyczyniły się do przeprowadzenia jednych z pierwszych 
w Polsce, pogłębionych badań nad postrzeganiem inwestycji w odnawialne źródła energii. Patronat honorowy 
nad projektem objął Marszałek Województwa Małopolskiego – Marek Sowa.

CO MYśLą O WIATRAKACH W SUŁOSZOWEJ?

Podstawowym celem projektu było 
rozpoznanie nastawienia miesz-
kańców gminy do tematyki odna-
wialnych źródeł energii oraz iden-
tyfikacja czynników decydujących 
o akceptacji bądź sprzeciwie wobec 
lokalizacji elektrowni wiatrowych na 
terenie gminy.
- Zgodnie z dyrektywą unijną i przy-
jętą w jej konsekwencji Uchwałą 
Rady Ministrów w sprawie polityki 
energetycznej Polski, do końca 2020 
roku mamy osiągnąć 15-procentowy 
udział odnawialnych źródeł energii 
w jej końcowym zużyciu. Jednak 
inwestycje związane z ich wyko-
rzystaniem coraz częściej spotykają 
się z protestami mieszkańców tere-
nów, w których sąsiedztwie mają 
powstać – tłumaczy Paweł Koniecz-
ny z Fundacji Myśli Ekologicznej, 
która zainicjowała badania. – Wie-
rzę, że tego typu analizy pomogą 
zrozumieć zarówno obawy, jak 
i nadzieje mieszkańców związane 
z takimi inwestycjami, a także zna-
leźć sposób na to, aby w podobnych 
sytuacjach kontakty pomiędzy inwe-
storem, władzami gminy a miesz-
kańcami przebiegały bez zakłóceń, 
z uwzględnieniem różnych, często 
sprzecznych interesów – dodaje.

Odnawialne Źródła Energii  
oczami mieszkańców Sułoszowej
Większość mieszkańców gminy 
uważa odnawialne źródła energii 
za dobre dla środowiska (75%), bez-
pieczne dla otoczenia (65%) i opła-

calne ekonomicznie (54%). Różnie 
jest natomiast z wiedzą na ich temat. 
Najszerzej znane są: energetyka sło-
neczna (99%) i wiatrowa (98%). Zde-
cydowanie najlepiej postrzegane są 
kolektory słoneczne, których budowę 
popiera aż 74% respondentów. Dużą 
popularnością cieszy się też energia 
wiatrowa, ale jednocześnie budzi 
ona największe kontrowersje i naj-
bardziej polaryzuje mieszkańców. 
Wśród badanych za taką inwestycją 
opowiedziało się 48% osób, przeciw-
nych było 46% respondentów. Co 
ważne, stosunek do dwóch najpo-
pularniejszych typów OZE – energii 
słonecznej i wiatrowej - jest ściśle 
związany z potencjalną lokalizacją 
wskazanych inwestycji. Zależność 
tę widać szczególnie w przypad-
ku farm wiatrowych, które w naj-
bliższym otoczeniu akceptuje 37% 
badanych, ale wraz ze wzrostem 
odległości potencjalnej inwestycji 
poziom akceptacji wzrasta do 63%. 
Mieszkańcy, zapytani o przyczyny 
protestów, oprócz wspomnianej zbyt 
małej odległości wiatraków od zabu-
dowań, wymieniali hałas, wpływ 
infradźwięków, migotanie, a także 
obawy o wywoływanie przez wia-
traki różnych chorób i dolegliwości. 
Okazało się też, że w społeczności 
funkcjonują także inne mity związa-
ne z inwestycją (np. krowy niedające 
mleka), które potęgowane były przez 
niewystarczające działania komu-
nikacyjne inwestora. Co ciekawe, 
jedną z częściej wymienianych 

przyczyn protestów była zazdrość 
mieszkańców o potencjalne zyski, 
które mogli osiągnąć ich sąsiedzi. 
Zdaniem badanych nie wszyscy 
mieszkańcy skorzystaliby na inwe-
stycji, a jedynie ci, na których dział-
kach miała zostać zlokalizowana. 
Niepewne zysków okazały się też 
władze gminy, wskazując na zmiany 
w przepisach prawa, które ograni-
czają wpływy z takich inwestycji. 
Pełny raport z badań pt. „Energia 
Odnawialna – społeczne postrzega-
nie inwestycji na przykładzie gminy 
Sułoszowa” dostępny jest na stronie 
www.mysl-ekologiczna.pl.

Dlaczego Sułoszowa?
W 2008 roku w gminie Sułoszowa 
w powiecie krakowskim międzyna-
rodowa firma energetyczna postano-
wiła postawić dużą farmą wiatrową, 
na którą miało się składać około 30 
prądotwórczych wiatraków. Przepro-
wadzone zostały pierwsze rozmowy 
z władzami gminy, badania środo-
wiskowe, zorganizowano spotkania 
z mieszkańcami i rozpoczęto proce-
durę podpisywania umów w sprawie 
dzierżawy gruntów pod inwestycję, 
podejmując jednocześnie szereg 
działań na rzecz lokalnej społecz-
ności. Wszystko przebiegało zgod-
nie z planem inwestora, kiedy to – 
w listopadzie 2011 roku – rozpoczęły 
się pierwsze protesty mieszkańców. 
Farmy wiatrowe w Małopolsce

Według danych Urzędu Regulacji 
Energetyki z czerwca 2012 roku, 

w Polsce istnieje 619 instalacji 
elektrowni wiatrowych o łącznej 
mocy 2 189 MW. Najwięcej farm 
wiatrowych zlokalizowanych jest 
w północno-zachodnich obszarach 
Polski. Absolutnym liderem jest 
województwo zachodnio-pomorskie 
(716,8 MW), kolejne miejsca zajmu-
ją województwa pomorskie (246,9 
MW) i wielkopolskie (245,3 MW). 
Małopolska plasuje się na przed-
ostatnim miejscu z jedynie dziesię-
cioma, w większości używanymi już 
wcześniej na Zachodzie i ponownie 
zmontowanymi w Polsce, turbinami 
wiatrowymi o łącznej mocy 3 MW. 
Co ciekawe, porównywalną energię 
jest w stanie wytworzyć jedna, ale 
nowoczesna turbina. 

Przemysław Pawluś 
Open Media Public Relations

KĄCIK KOLEKCJONERA

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

tadeusz Mazowiecki
W  ostatnich dniach odszedł Tadeusz 
Mazowiecki. Co prawda wszyscy na ten 
temat piszą, ale nie sposób wspomnieć 
wielkości tego właśnie polityka. Już 11 
września 1989 roku wszedł do obiegu 
pocztowego znaczek z  wizerunkiem 
Tadeusza Mazowieckiego, jakby zapo-
wiedź wielkości polityka. Ten niezwykle 
opanowany polityk był w tamtym czasie 
potrzebny krajowi jak nikt inny. Były różne 
pomysły przejęcia władzy. A to poprzez 
rewolucję i  wycięcie w  pień członków 
partii, a  to poprzez palenie komitetów. 
Kto żył w  tamtych gorących czasach 
ten z wspomni wielość oczekiwań. Mimo 
wygranych wyborów w kraju ciągle wrza-
ło. Rodząca się demokracja nie była tyl-
ko pasmem sukcesów. Mając poparcie 
Lecha Wałęsy, Tadeusz Mazowiecki utwo-
rzył rząd, zaprzysiężony 12 września 1989 
r. W  swoim pierwszym porywającym 
expose, szef nowego rządu zasłabł. Dały 
znać trudy i emocje dotychczasowej dzia-
łalności. Za pierwszego rządu poczyniono 
niezbędne zmiany do Konstytucji RP. M.in. 
usunięto zapis, że Polska jest krajem 
socjalistycznym, że wiodącą rolę w życiu 
politycznym odgrywa PZPR, itp. Zmienio-
no nazwę z Polska Republika Ludowa na 
Rzeczpospolita Polska. Wprowadzono 
system wielopartyjny i zniesiono cenzu-
rę. Rozwiązano Służbę Bezpieczeństwa. 
Wprowadzono reformy gospodarcze. 
Pakiet reform prof. Balcerowicza pozwolił 
zatrzymać szalejącą inflację. Kto miał 
wówczas kredyt, ten wie co to znaczyło. 

Rząd podał się do 
dymisji 25 listo-
pada 1990 roku. 
Rząd działa do 
12 stycznia 1991 
roku, do czasu 
powołania rządu 
Jana Bieleckiego.
Dlaczego o  tym 
wspominam? Bo 
właśnie odszedł 
od nas człowiek, 
którego nam będzie brakowało. Nazywany 

„siłą spokoju”, naprawdę był politykiem 
mądrym i rozsądnym. Znanym na całym 
świecie. Jak słuszna była idea pokojo-
wego przejęcia władzy, wiemy dopiero 
dzisiaj po prawie 25 latach. Dzisiaj kie-
dy mamy przykład z  przebytych wojen 
na Bałkanach (T. Mazowiecki był tam 
wysłannikiem z  ramienia ONZ), rewo-
lucjach na bliskim wschodzie. Dlatego 
gest T. Mazowieckiego, znany chyba 
wszystkim pamiętającym tamte czasy 
mówi więcej niż niejedno opracowanie 
historyczne, lub pseudo-historyczne (bo 
takich jest teraz więcej).
Na znaczku jest Tadeusz Mazowiecki 
z uniesioną rękę z symbolem „victoria”. 
Natomiast na kopercie FDC przy stole 
siedzą: Krzysztof Skubiszewski – były 
minister spraw zagranicznych, Tadeusz 
Mazowiecki, Leszek Balcerowicz i Jacek 
Kuroń – charyzmatyczny minister pracy. 
Jeśli nie macie pomysłu na tworzenie 
kolekcji, to można zacząć kolekcję znacz-

ków, monet itp. Pamiątek jako „Świadec-
two moich czasów”. Na pewno prywatne 
spojrzenie na naszą współczesną historię 
nie ma sobie równych w innych krajach. 
Sami nie zdajemy sobie sprawy jakie 
zmiany dokonały się w  naszym życiu. 
Mogą to zapewne odczuć wszyscy ci, 
którzy żyli w czasach PRL, czasach jakże 
siermiężnych w porównaniu z obecnymi. 
Życzenia owocnych kolekcji dla wszyst-
kich kolekcjonerów i nie tylko. W najbliż-
szym czasie o nowościach poczty i NBP, 
oraz o planach emisyjnych na 2014 rok.

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

• SPRZEDAŻ •
• SKUP • 

tel. 662 660 373

Obchody niepodległościowe w gminie Wielka Wieś
Uroczystości będą obejmowały kilka wydarzeń: 

10 listopada 2013 r. 
Spotkanie promocyjne książki "Życie spełnione. Mój pamiętnik"  Zofii Solarzowej 
o godz. 15.00 w świetlicy wiejskiej w Modlnicy, [ul. Św. Wojciecha 60]. Złożenie 
kwiatów na grobie Jagusi Solarzówny i Władysława Symonowicza nastąpi o godz. 
14:00 na cmentarzu w Białym Kościele. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli: 
Prezes Stowarzyszenia Promni Poseł do Parlamentu Europejskiego Jarosław Kalinowski 
oraz Wójt Gminy Wielka Wieś Tadeusz Wójtowicz.

W programie:
• "Co tak naprawdę zdarzyło się 95 lat temu, czyli 11 listopada 1918 roku." 

Wystąpienie Andrzeja Sowy, redaktora i autora opracowania książki "Życie 
spełnione. Mój pamiętnik"  Zofii Solarzowej.

• wystąpienie Jarosława Kalinowskiego, posła do Parlamentu Europejskiego, 
prezesa Stowarzyszenia Promni

• wystąpienie wójta Gminy Wielka Wieś Tadeusza Wójtowicza
• "Ocalić od zapomnienia"projekcja multimedialna dotycząca działalności Zofii 

Solarz na terenie gminy Wielka Wieś
• czytanie fragmentów "Życie spełnione. Mój pamiętnik"
• inauguracja wystawy "Przez tę szycką wieś"
• występ zespołu Modlnicanie
• rozdanie nagród laureatom konkursu "Babcia i dziadek w moim życiu - poezja, 

którą pisze życie"
Podczas spotkania będzie możliwość nabycia książki.

Wieczornica Patriotyczna w Bęble
Zapraszamy również na Wieczornicę Patriotyczną w remizie OSP w Bęble na godz. 
17:00 . Program przygotowali: Młodzieżowa Rada Sołecka, zespół Bęblanie oraz 

KGW Bębło.

11 listopada 2013 r. 
Msza św. w intencji Ojczyzny

godz. 9:00 Msza św. w intencji Ojczyzny w kościele parafialnym w Białym Kościele.

II Niepodległościowa Jedenastka
Dzięki wspólnej inicjatywie podkrakowskiej gminy Wielka Wieś i Krakowskiego Klubu 
Sportowego "Jura Moto Sport", w okolicach Krakowa zorganizowany zostanie w tym 
roku po raz drugi Bieg Niepodległościowy - Niepodległościowa Jedenastka. Bieg 
zaplanowany jest na dzień 11 listopada 2013 roku (poniedziałek) a jego 11-kilometrowa 
trasa prowadzić będzie z Białego Kościoła, malowniczą trasą wiodącą Doliną Prądnika, 
fragmentem Ojcowskiego Parku Narodowego, z powrotem do Białego Kościoła.
Główne cele przyświecające organizacji tej imprezy sportowej to:
• uczczenie 95 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę,
• popularyzacja i upowszechnienie biegania  

jako ogólnie dostępnej formy sportu i rekreacji
• przedstawienie walorów rekreacyjnych jurajskich terenów gminy Wielka Wieś,
• promocja Małopolski oraz powiatu krakowskiego.
Dla najszybszych na 11-kilometrowym dystansie przewidziano nagrody w różnych 
kategoriach. Na specjalne nagrody mogą liczyć startujące małżeństwa - w zależności 
od stażu, najszybsze pary otrzymają nagrody rzeczowe i finansowe. Wszyscy, którzy 
ukończą bieg w czasie nie przekraczającym 120 minut otrzymają pamiątkowy medal 
oraz wezmą udział w konkursie z nagrodą specjalną.
Serdecznie zachęcamy do radosnego i aktywnego świętowania obchodów niepod-
ległości i kibicowania na trasie biegu.

Szczegółowe informacje na temat biegu znajduj a się na stronie  
http://www.niepodleglosciowa11.pl  

oraz http://www.facebook.com/Niepodleglosciowa11

Wieczornica Patriotyczna w Czajowicach
godz. 17:00  zapraszamy na Wieczornicę Patriotyczną do Czajowic /remiza OSP/. 

Zapraszają: zespół Czajowianie, dzieci szkolne.
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cHrZanóW

Kino "Sztuka" w Chrzanowie zaprasza
"Carrie"

 • 7.11 godz. 20.00 • 
reż.: K. Pierce; czas: 100 min.; gat.: horror/dramat; prod. USA, 15 lat 

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

„Metallica: through the never” 3d [koncert]
• 8.11 godz. 20.15 • 

reż.: N. Antal; czas: 92 min.; gat.: muzyczny/koncert; prod. USA, 12 lat
Obsada: D. DeHaan, J. Hetfield, L. Urlich, K. Hammett, R. Trujillo

Cena biletu: 12 zł 
Cykl: Wieczory filmowo-muzyczne.

"thor: Mroczny świat" 2d 3d PreMiera
• 8.11 godz. 17.00 (2D dubbing) • 9.11-14.11 godz. 17.30 (2D dubbing), 20.00 (3D napisy) •

• 15.11 godz. 20.00 (3D napisy) • 16.11-17.11 godz. 17.30 (3D napisy) •
• 18.11-21.11 godz. 20.00 (3D napisy) •

reż.: A. Taylor; czas: 115 min.; gat.: fantasy/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.

"Kumba" 2d 3d [dubbing PL]
• 9.11 godz. 15.30 (3D dubbing PL) • 10.11 godz. 15.30 (2D dubbing PL) •

• 11.11 godz. 15.30 (3D dubbing PL) •  12.11 godz. 15.30 (2D dubbing PL) •
• 13.11 godz. 15.30 (3D dubbing PL) • 14.11 seans o godz. 15.30 (2D dubbing PL) •

reż.: Anthony Silveston; czas: 90 min.; gat.: anim./famil./przyg.; 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. 

"Gra endera"
• 15.11 godz. 17.00 • 16.11-17.11 godz. 15.00, 20.00 • 18.11-21.10 godz. 17.15 •

reż.: Gavin 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.

Wernisaż wystawy Jerzego J.Biernata
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie zaprasza na wernisaż wystawy Jerzego J.Biernata 

w ramach jubileuszu 35-lecia pracy twórczej, który odbędzie się 8 listopada (godz. 18.00) w Galerii "Na Styku" 
-  Wstęp wolny.

Koncert zespołu Puls
8 listopada, o godz. 18.00 zespół PULS zagra w Klubie Stara Kotłownia w ramach cyklu "Powróćmy jak za dawnych 

lat...". Bilety w cenie 10 zł. do nabycia w Informacji MOKSiR, ul. Broniewskiego 4, tel. 32 623 30 86 wew. 53 

Koncert hip-hopowy w ramach cyklu "Chrzanić ciszę". 
9 listopada w  klubie Stara Kotłownia odbędzie się  koncert hip-hopowy w ramach cyklu "Chrzanić ciszę". Na 

scenie pojawi się kielecki raper Rover. Gościnnie wystąpią: Tymin&Peus, DJ West a także supporty: Tajka 
Orient&Dudek, Beka Squad, Cztery Żywioły + Tioxx, Wicher x Diament . Start o godz. 20.00. Bilety: 15 zł 

(przedsprzedaż: Informacja MOKSiR), 20 zł (w dniu koncertu)

Wystawa fotografii koncertowej Magdaleny Jastrzębskiej 
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie zaprasza na wystawę fotografii koncertowej Mag-
daleny Jastrzębskiej która odbędzie się  w Galerii "Na Piętrze" - 13 listopada 2013 r. o godz. 19.00. Wernisaż 

wystawy rozpocznie recital Małgorzaty Piegzik z grupy wokalnej Impresja w klubie Stara Kotłownia.

 Konkurs plastyczny na rzeźbę postaci św. Mikołaja
Lokalna Grupa Działania - Partnerstwo na Jurze oraz Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji zapraszają do 
wzięcia udziału w konkursie plastycznym na rzeźbę postaci św. Mikołaja. Szczegóły www.moksir.chrzanow.pl

Przedstawienie 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

trZebinia

Kino "Sokół" w Trzebini zaprasza

Trzebińskie Centrum Kultury zaprasza na spektakl pt.

„MAŁE ZBRODNIE MAŁŻEŃSKIE”
autor: Etic-Emmanuel Schmitt; reżyseria Paweł Drzewiecki

obsada: Agnieszka Szumańska, Paweł Drzewiecki

15 listopada 2013, godz. 18.00  
Dom Kultury "Sokół" w Trzebini.

Cena biletu 30 złotych, rezerwacje: tel. 32-61-10-621
„Małe zbrodnie małżeńskie” E.E.Schmitta to przewrotna, zabawna i pełna zaskakujących zwrotów akcji 
opowieść o zabawna i pełna zaskakujących zwrotów akcji opowieść o związku dwojga kochających 
się ludzi. Jej bohaterowie przyjmują konwencję inteligentnej gry, w której żadne nie chce okazać się 
słabsze od drugiego. Co zostało między nimi po latach małżeństwa?. Schmidtowi udała się nie lada 
sztuka: napisał dramat, który czyta się jak najbardziej wciągająca powieść. Małżeństwo bohaterów 
przeżywa tu kryzys, jaskrawo widoczny, w niecodziennej sytuacji amnezji mężczyzny. Czym jest 

jednak owo zapomnienie, brak pamięci? Jest między innymi okazją do spreparowania przez żonę nowej historii związku, która wprowadza 
ich w stary nowy świat. Kłamstwa prowadza tu paradoksalnie do prawdy, która warto odkryć także na prywatny użytek każdego z nas. 
I dopiero owa „rozgrywka szachowa” obnaży kolejne błędy każdego z jej uczestników, możliwe jest porozumienie. Bo miłość nie znosi masek.

Trzebińskie Centrum Kultury prezentuje

9 listopada 2013 | sobota | godz. 19.00
Giacomo Puccini - Tosca

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

karnet na 3 transmitowane wydarzenia – 120 złotych

REZERWACJE: tel. (32) 6-110-621

KrZeSZOWiceZabierZóW

„Carrie” 
• 7.11 godz. 19:30 •

czas trwania: 1 godz., 32 min.; gatunek: horror, USA

„ambaSSada” 
• 7.11 godz. 17:00 •

czas trwania: 1 godz., 45 min.; gatunek: komedia, Polska

premiera! „thor: Mroczny świat” 
– seanse 2d i 3d (dubbing pl i napisy pl)

• 08.11 godz. (dubbing); 17:30 3D i (dubbing); 19:45 2D • 09.11 godz. (dubbing) 16:00 2D •
• 10.11 godz. (dubbing) 17:00 3D i (dubbing) 19:30 2D •
• 12.11 godz. (dubbing) 17:00 2D i (napisy) 19:30 3D • 

• 13.11 godz. (dubbing) 17:00 3D i (dubbing) 19:30 2D •
14.11 godz. (dubbing) 17:00 2D i (napisy) 19:303D •

• 15.11 godz. (napisy) 20:00 3D • 16.11 godz. (dubbing) 20:30 2D •
• 17.11 godz. (dubbing) 19:30 3D • 19.11 godz. (dubbing) 17:00 2D •
• 20.11 godz. (napisy) 19:30 3D • 21.11 godz. (dubbing) 17:00 2D •

czas trwania: 1 godz., 52 min., gatunek: fantasy/przyg., USA

„Klopsiki kontratakują” – seanse 2d i 3d (dubbing pl)
• 08.11 godz 15:30 3D  • 09.11 godz.14:00 2D • 

• 10.11, 13.11 godz.15:00 3D • 12.11, 14.11godz.15:00 2D •
czas trwania: 1 godz., 30 min.; gatunek: animacja/fam./komedia, USA

„Więcej niż miód” 
19.11, 21.11 - seans o godz. 19:30

• 20.11 godz. 17:00 • 
 czas trwania: 1 godz., 30 min.; gatunek: dokumentalny, Austria/Niemcy/Szwajcaria

Wernisaż wystawy młodych twórców  
"NA NIEZNANYM SZLAKU"

Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach zaprasza na wernisaż wystawy 
młodych twórców "Na nieznanym szlaku" 8 listopada 2013 roku, godz. 19:00 do 
Galerii w Pałacu Vauxhall.
Wystawa prezentuje prace młodych artystów różnych akademickich środowisk 
twórczych, którzy od kilku lat wspólnie wystawiają i aranżują przestrzeń wysta-
wienniczą.Twórcy Ci zaprezentowali się uprzednio w dwóch odsłonach „Młyna 
Zabierzów” – wystawach zorganizowanych dzięki uprzejmości Akademii Sztuk 
Pięknych w Krakowie, gdzie zaprezentowali swe dokonania w zakresie różno-
rodnych dyscyplin sztuki od rzeźby po video, wpisując ekspozycję w przestrzeń 
starego, opustoszałego młyna. Enigmatyczny tytuł wystawy trafnie oddaje jej 
charakter oraz intencje twórców. Nieznany szlak, po którym poruszają się artyści, 
ukazuje indywidualne spojrzenia na sztukę oraz stanowi tajemnicę, która ma 
zostać odkryta dopiero po otwarciu drzwi galerii.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Krzeszowicach
oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Słowa Pisanego

 serdecznie zapraszają na spotkanie z cyklu:

Pasjonaci z Gminy Krzeszowice.
 

Tym razem gościem spotkania będzie  
Pan Witold Koprucha,  

który opowie o agatach z Rudna.

7 listopada, godz. 17.00,  
lokal Biblioteki

Gminne obchody Święta Odzyskania Niepodległości
Wójt Gminy Zabierzów oraz Przewodnicząca Rady Gminy Zabierzów serdecznie zapraszają mieszkańców  

na gminne obchody Święta Odzyskania Niepodległości. Data 11 listopada zapisała się w historii szczególnie,  
po 123 latach zaborów Polska pojawiła się na mapie świata.

Program gminnych obchodów Narodowego Święta Niepodległości:
10 listopada – Bolechowice

11:30 – Msza św. w intencji Ojczyzny w kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła,  
po mszy złożenie kwiatów przed pomnikiem 10-lecia Odzyskania Niepodległości

11 listopada – Rudawa
9:30 – Msza św. w intencji Ojczyzny w kościele pw. Wszystkich Świętych,  

po mszy przemarsz na cmentarz i złożenie kwiatów  
przed pomnikami Nieznanego Żołnierza i Ofiar Pacyfikacji Radwanowic

11 listopada – Balice
12:00 – 16:00 IX Balicki Bieg Niepodległości

11 listopada – Zabierzów
17:00 –Msza św. w intencji Ojczyzny w kościele pw. św. Franciszka z Asyżu  

– oprawa muzyczna w wykonaniu Gminnej Orkiestry Dętej
18:30 – Program „A jeśli komu droga otwarta do nieba, tym co służą Ojczyźnie”  

oraz wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych i wojskowych w SCKiPGZ /ul. Szkolna 2/  
z towarzyszeniem Gminno-Parafialnego Chóru „Voci di san Francesco”
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"Gwarek Małopolski" jest kolportowany na obszarze gmin: Jerzmanowice-Przeginia, Krzeszowice, Liszki, Wielka Wieś i Zabierzów. W miejscowościach: Czubrowice, Gotkowice, Jerzmanowice, Łazy, Na Księżym Polu, Pod Skałą, 
Przeginia, Racławice, Sąspów, Szklary (Gmina Jerzmanowice-Przeginia), Czerna, Dębnik, Dubie, Filipowice, Frywałd, Krzeszowice, Miękinia, Nowa Góra, Nowa Góra–Łany, Nawojowa Góra, Ostrężnica, Paczółtowice, Rudno, 
Sanka, Siedlec, Tenczynek, Wola Filipowska, Zalas, Żary (Gmina Krzeszowice), Baczyn, Budzyń, Cholerzyn, Chrosna, Czułów, Jeziorzany, Kaszów, Kryspinów, Liszki, Mników, Morawica, Piekary, Rączna, Ściejowice (Gmina Liszki), 
Bębło, Będkowice, Biały Kościół, Czajowice, Giebułtów, Modlnica, Modlniczka, Prądnik Korzkiewski, Szyce, Tomaszowice, Wielka Wieś, Wierzchowie (Gmina Wielka Wieś), Aleksandrowice, Balice, Bolechowice, Brzezie, Brzezinka, 
Brzoskwinia, Burów, Karniowice, Kleszczów, Kobylany, Kochanów, Młynka, Niegoszowice, Nielepice, Pisary, Radwanowice, Rudawa, Rząska, Szczyglice, Ujazd, Więckowice, Zabierzów, Zelków (Gmina Zabierzów) - w instytucjach 
użyteczności publicznej, firmach oraz sklepach, w nakładzie 17.000 egzemplarzy.

"Gwarek Małopolski" współpracuje z "Gwarkiem Olkuskim", bezpłatnym dwutygodnikiem informacyjno-reklamowym, kolportowanym w Powiecie Olkuskim na obszarze miast i gmin: Bukowno, Bolesław, Klucze, Olkusz, Trzyciąż i Wolbrom.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń. Redakcja nie zawsze zgadza się z poglądami wyrażanymi na łamach "Gwarka Małopolskiego". Redakcja odmówi opublikowania ogłoszeń lub reklam sprzecznych 
z prawem lub zasadami współżycia społecznego (dobrymi obyczajami).  Redakcja zastrzega sobie prawo odmówienia zamieszczenia ogłoszenia lub reklamy, jeżeli ich treść lub forma są sprzeczne z linią programową lub charakterem tytułu. 
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania tekstów oraz zmian ich tytułów. Opracowanie graficzne ogłoszeń jest własnością Wydawcy i nie może być powielane oraz wykorzystywane w całości lub w części bez jego zgody.

Nowoczesne rozwiązania protetyczne
Leczenie kanałowe

Bezbolesne usuwanie zębów
Stomatologia dziecięca

Materiały najwyższej jakości
RVG/RTG

www.stomatolog-krzeszowice.pl

ul. Daszyńskiego 4,
Krzeszowice (koło rynku)

tel. 519 440 519

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

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

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

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

Zumba
Pilates, Step

PILNIE SPRZEDAMY - TENCZYNEK!!!
BLISKIE CENTRUM 1800 m2 USŁ.-PRZEM. Z HALĄ I WIATĄ
GEOKONTRAKT REAL ESTATE  >  TEL. 501 579 472

PILNIE SPRZEDAMY - KRZESZOWICE!!!
MIESZKANIE 3 POKOJE, 47m2

GEOKONTRAKT REAL ESTATE  >  TEL. 501 579 472

PILNIE SPRZEDAMY - KRZESZOWICE!!!
DOM JEDNORODZINNY DO ZAMIESZKANIA
GEOKONTRAKT REAL ESTATE  >  TEL. 501 579 472

Serdecznie prosimy o przyłączenie się do zbiórki na rzecz podopiecznych Fundacji Dar Serca, przebywających 
w przytulisku prowadzonym przez Fundację, a także w nielicznych domach tymczasowych. W tej chwili pod 
opieką Fundacji pozostaje ponad 50 psów i kotów. 
Sytuacja finansowa Fundacji jest bardzo trudna, dlatego każda pomoc jest na wagę złota.
Potrzebne są przede wszystkim: żywność dla zwierzaków (sucha karma, makaron, ryż, konserwy), miski, 
obroże, smycze, zabawki dla psów i kotów, a także używane, ale czyste koce i kołdry.Przydadzą się również 
budy, zbędne deski czy styropian. 
Dary zbierane są w następujących punktach (niektóre z nich także w roku ubiegłym brały udział w akcji):. 

1) Sklep ZOOMAX, Dom Towarowy, ul. Daszyńskiego 1, Krzeszowice
2) Przychodnia Weterynaryjna "Na Zielonej", ul. Zielona 17, Bolechowice

3) Sklep Zoologiczny, Liszki 2 (nad Restauracją Staropolską)
4) Gabinet Weterynaryjny "Folwark Zwierzęcy",  

ul. Waliszewskiego 6, Kraków (dojazd od centrum Zielonek)
5) Przychodnia Weterynaryjna "Skarabeusz",  

Rodziny Poganów 19, 32-080 Zabierzów
Jednocześnie zachęcamy szkoły, przedszkola, firmy i wszelkie instytucje do organizowania zbiórek 

na swoim terenie.
W sprawie pytań prosimy o kontakt: 882 180 526.

TRWA ZbIÓRKA DARÓW NA RZECZ  
PODOPIECZNYCH FUNDACJI DAR SERCA

To było wspaniałe przeżycie dla dzieci. Bez-
pośredni kontakt z żywymi ptakami, sowami 
i sokołami. 

"ZieLOne LeKcJe"  
bEZPŁATNE ZAJĘCIA PRZYRODNICZE  

Z PTAKAMI W PRZEDSZKOLU W TENCZYNKU

Najpierw nasi goście Pani Agnieszka Woźnica i Pan Łukasz Durek 
pięknie opowiadali dzieciom ciekawostki o przyniesionych 6 ptakach. 
Pokazywali sowy i sokoły pozwalając dzieciom je dotknąć.
Potem była prezentacja ich przelotów  w naszej sali gimnastycznej to była 
prawdziwa frajda dla maluszków i starszaków. Na zakończenie każde 
dziecko mogło sobie zrobić zdjęcie z białą sową siedzącą na ramieniu. 
Wspaniała przygoda i spotkanie z przyrodą.  Przedszkole od dawna 
uwrażliwia dzieci na troskę o zwierzęta i konieczność opiekowania się 
nimi, a przede wszystkim na ich właściwe traktowanie.

Fundacja im. brata Alberta 
laureatem Nagrody Internautów 

– Konkursu “Kryształy Soli”
Z radością informujemy, że Fundacja im. Brata Alberta 
mająca swoją macierzystą placówkę w Radwanowicach, zajęła 
pierwsze miejsce w plebiscycie internetowym towarzyszącym 
IX edycji konkursu Marszałka Województwa Małopolskiego 
"Kryształy Soli" o tytuł Laureata Nagrody Internautów.
Działalność Fundacji została więc dostrzeżona i doceniona przez 
mieszkańców Małopolski.
Serdecznie gratulujemy ks. Tadeuszowi Isakowiczowi-Zaleskiemu 
oraz wszystkim pracownikom Fundacji, wolontariuszom i innym 
osobom zaangażowanym w jej dzieło i rozwój.

Redakcja

Przypomnijmy, że celem Fundacji jest niesienie pomocy osobom niepełno-
sprawnym intelektualnie. Cel swój Fundacja realizuje przez organizowanie 
i prowadzenie: domów stałego pobytu zwanych Schroniskami dla Niepeł-
nosprawnych, Warsztatów Terapii Zajęciowych, Świetlic Terapeutycznych, 
domów dziennego pobytu i ośrodków adaptacyjnych, szkół i przedszkoli 
integracyjnych, obozów rehabilitacyjnych. Fundacja prowadzi obecnie na 
terenie całego kraju: Cztery Schroniska dla Niepełnosprawnych, dwanaście 
Warsztatów Terapii Zajęciowej, siedem Świetlic Terapeutycznych, jeden 
Środowiskowy Domy Samopomocy, Integracyjną Szkołę Podstawową w Ra-
dwanowicach (we współpracy z Oświatowym Towarzystwem Integracyjnym), 
Niepubliczne Przedszkole Integracyjne w Radwanowicach (we współpracy z 
Oświatowym Towarzystwem Integracyjnym). Fundacja obejmuje swoją opieką 
ok. 900 osób niepełnosprawnych, z których 142 przebywa na pobyt stały.

Fundacja jest organizatorem licznych koncertów charytatywnych, spotkań 
integracyjnych, przeglądów teatralno - muzycznych poświęconych twórczości 
osób niepełnosprawnych umysłowo. Organizuje również wystawy poświęcone 
twórczości artystycznej niepełnosprawnych.

Fundacja jest organizacją typu "non profit", działającą w oparciu o prywatne 
darowizny, kwesty, oraz państwowe i samorządowe subwencje celowe.

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. Dochód ze sprzedaży prac 
podopiecznych, wykonanych w warsztatach terapii zajęciowej, przeznaczany 
jest w całości na fundusz uczestników, z których finansowane są obozy, 
wycieczki, pielgrzymki, uroczystości imieninowe itp. Ważnym elementem 
działalności jest bezinteresowna praca licznych wolontariuszy.

Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych w Radwanowicach będący placówką 
macierzystą Fundacji im. Brata Alberta, składa się z trzech jednostek: 
Schroniska dla Niepełnosprawnych - domu stałego pobytu, uruchomionego 
we wrześniu 1989 r. Warsztatów Terapii Zajęciowej - czyli ośrodka dziennego 
pobytu, działających od marca 1993 r. Świetlicy Terapeutycznej - czyli 
ośrodka dziennego pobytu, działającego od lipca 2001 roku.

Utrzymanie Schroniska i Warsztatów pokrywane jest z dotacji, PFRON, Po-
wiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie oraz z kwesty prowadzonej 
przez Zarząd Krajowy. Natomiast koszty budowy nowych budynków, a także 
wyposażenia, adaptacji i remontów budynków już istniejących, pokrywane 
są z kwesty, subwencji innych organizacji oraz z prywatnych darowizn.

Źródło: strona internetowa Fundacji Brata Alberta: www.albert.krakow.pl

KompraBIURO RACHUNKOWE

ul. K. K. Wielkiego 29, 32-300 Olkusz , tel. 32 754 56 70, tel. kom 608 696 097

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

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

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

Świadczymy nasze
usługi od 21 lat!
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BIURO TŁUMACZEŃ

www.lexa.com.pl

tel. kom.: 607 755 722

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

Rynek 5/3, 32-050 Skawina

CENTRUM DOCIEPLEŃ
MIESZALNIA FARB I TYNKÓW

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

PŁYTY GIPSOWE • WEŁNA MINERALNA
PROFILE • TAPETY – duży wybór

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

www.romar-bis.pl

Sanka 248

12 283 63 47 • 609 240 849

SUPER CENY
NA TYNKI
(PRZY ZESTAWIE OCIEPLENIA)

SUPER CENY
NA TYNKI
(PRZY ZESTAWIE OCIEPLENIA)

510 zł510 zł

NAJWIĘKSZY WYBÓR KOLORÓW FARB I TYNKÓW

APTEKA
ul. Jurajska 23a (przy Lewiatanie)

tel. 12 283 03 72

NASZA APTEKA – TWOJE ZDROWIE

ZAPRASZAMY w godzinach:

pon. – pt  8.00 – 20.00
sob.

nd

8.00 – 18.00

9.00 – 14.00

UJAZD


