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OPTYK OKULISTA

Kiepski początek

www.optyka-victoria.pl

Tragicznie rozpoczął się ten nowy 2014 rok. Od pierwszego dnia słyszymy tylko o wypadkach, ofiarach
i pijanych kierowcach. Najbardziej poruszająca historia z Kamienia Pomorskiego, gdzie pijany kierowca
zabił 6 osób i poważnie ranił dwie kolejne, wywołała
burzliwą dyskusję w mediach o karach dla osób
prowadzących pod wpływem.
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KRZESZOWICE

UL. DASZYŃSKIEGO 2,
TEL. 792 608 139

TRZEBINIA

UL. RYNEK 4,
TEL. 32 753 37 30

GEODETA
mgr inż. Paweł Wydmański

www.archi-geo.pl

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

Zapraszamy

poniedziałek - piątek

9.00 - 17.00
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KIEPSKI POCZĄTEK
Zdaniem wielu specjalistów, w tym
policjantów, psychologów, terapeutów, prawników – to nie prawo jest
zbyt łagodne, tylko ludzie nieczuli. Mamy zbyt wielu pobłażliwych
sędziów i prokuratorów, którzy
najwidoczniej nie bardzo rozumieją
czym kończy się łagodne traktowanie
pijanych kierowców (i nie chodzi tu
o tych, którzy prowadzili rower po
kilku głębszych). Wyroki sądowe
są ewidentnym przykładem na to, że
polskie prawo jest ,może nie martwe,
ale umierające, jeśli zasądza się kary
w zawieszeniu nawet za spowodowanie wypadku. Jest to widoczny
sygnał, że tak naprawdę kary nie ma.
Pomysłów na karanie pijanych kierowców jest wiele – wyższe wyroki,
nawiązki, renty i odszkodowania
dla pokrzywdzonych, odbieranie
samochodów, praw jazdy itp. Problem nie w tym, aby kary zaostrzać,
tylko żeby je skutecznie zasądzać
i egzekwować.
Inną kwestią jest społeczne przyzwolenie na prowadzenie po
alkoholu. Nie mamy odwagi, aby
powtrzymać pijanego przed siadaniem za kierownicę lub nie chcemy
się wtrącać, usprawiedliwiając się
przed samym sobą, że przecież on
wie co robi w końcu nie wypił aż
tak dużo itp. Tymczasem, jak podkreślają lekarze, nawet minimalna
dawka alkoholu może negatywnie
wpływać na zdolność postrzegania i na szybkość reakcji. Jednakże
nasz sprzeciw, odebranie kluczyków,
a nawet zawiadomienie policji to nie
jest działanie na niekorzyść kolegi,
przyjaciela, członka rodziny – to
być może uratowanie temu pijanemu życia, albo komuś, kogo mógłby
skrzywdzić. Ludzie błędnie sądzą,

ze reagując narażają się na gniew, na
miano „kapusia” „donosiciela” itp.
Tymczasem powinni zacząć myśleć
,że swoim działaniem być może ratują komuś życie.
Kiedy myślę o społecznym przyzwoleniu dla pijanych za kółkiem nasuwa mi się skojarzenie z politykami.
Trochę dziwne? Może jednak nie do
końca. Pozwalamy pijanym jeździć
po naszych drogach i siać zagrożenie, podobnie pozwalamy wciąż tym
samym ludziom piastować wysokie
stanowiska państwowe – chociaż
systematycznie i z premedytacją
wyniszczają nasz kraj. Dajemy społeczne przyzwolenie, aby nieudolni
i nienadający się do sprawowania
władzy politycy oszukiwali, kradli i wmawiali nam że robią to dla
naszego dobra. Nie ma kary dla
pijanych kierowców, podobnie jak
nie ma kary dla tych, których rządy
zmuszają nas do emigracji i do życia
na skraju nędzy.
Czas już chyba jednym i drugim
powiedzieć „dość”. Pijanych z naszego otoczenia nie dopuszczać do aut,
a polityków, którzy się nie sprawdzają
nie dopuszczać od władzy. To przecież takie proste, prawda?

vv Izabela Szatyn

email: go _ izabelaszatyn@op.pl

Święty Mikołaj w Domu Opieki Społecznej w Czernej

„Cokolwiek uczyniliście jednemu
z tych braci moich najmniejszych,
Mnieście uczynili” (Mt.25,40)

W niedzielne popołudnie, 8 grudnia 2013 r. w Domu Pomocy Społecznej w Czernej, odbyło się spotkanie pensjonariuszy ze Św. Mikołajem.Był to czas radosnego oczekiwania
i rozdawania prezentów, były śpiewy i łzy wzruszenia.
Nie byłoby możliwe zorganizowanie takiej imprezy dla
blisko 100 osób (a było to siódme spotkanie ze św. Mikołajem), gdyby nie ludzie o wielkim sercu.
Dlatego organizatorzy spotkania - Grupa Odnowy w Duchu
Świętym „Góra Karmel”, działająca przy Klasztorze
Karmelitów Bosych w Czernej, tą drogą, również dzięki
serdeczności redakcji gazety „Gwarek” z całego serca
dziękują tym, którzy włączyli się w zorganizowanie tej
radosnej imprezy.
Darczyńcy i sponsorzy:
• Kapituła Sztandaru Kupców Sukiennice - Kraków
• Pani Maria Ostachowska - „Euroexpress”
- Nowa Góra
• Państwo Anna i Józef Standera - Krzeszowice
• Prezes Rejonowej Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu
w Krzeszowicach - Pan Ryszard Rudzki
• Pan Andrzej F. Bazarnik – Kancelaria Doradztwa
Podatkowego w Krzeszowicach
• Pan Rafał Pilch - Firma Raf-tex - Krzeszowice
• Pani Anzelma Tymoczko-Skrzyniar – Opole
• Pani Maryla Sobczyńska - Restauracja „Tiffany” –
Wola Filipowska
• Pan dr Paweł Kowalski - Krzeszowice
• Pan dr Stanisław Cholewa - Krzeszowice
• Państwo Agata i Marcin Białas
- Firma Acer Architektura Otoczenia - Krzeszowice
• Państwo Grażyna i Józef Góralczyk – Miękinia
• Państwo Danuta i Ryszard Spytkowscy
– Nawojowa Góra
• Państwo Kazimiera i Ryszard Korbiel – Tenczynek

vv tekst i foto: Danuta Ryś

SERWIS TIR

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

PRYWATNE SZKOŁY ZAOCZNE

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

prowadzą ZAPISY od lutego 2014 r.
na semestr pierwszy i semestry wyższe do następujących szkół:

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

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

małopolski

UZYSKAJ CERTYFIKAT
SZKOŁY (PRZEDSZKOLA)
PRZYJAZNEJ ZWIERZAKOM
Fundacja Dar Serca zaprasza szkoły i przedszkola do przyłączenia się do organizowanej przez nią akcji “Szkoła
(Przedszkole) przyjazna zwierzakom".
Akcja ma na celu kształtowanie właściwych postaw dzieci
wobec zwierząt, empatii i wrażliwości 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 zaangażowanie dzieci
i nauczyli w pomoc zwierzakom, poprzez zbiórkę darów dla
bezdomnych czworonogów, 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.
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Siła, kobiecość i harmonia
ECHA konkursu Młodopolskie Kroje
W trakcie Gali Otwarcia Galerii Bronowice w Krakowie miał miejsce niezwykły pokaz mody – 30
najciekawszych kreacji, wyłonionych w ostatnim etapie konkursu Młodopolskie Kroje, zaprezentowanych zostało na wielkiej scenie. Dla większości młodych projektantów, autorów strojów, był to
pierwszy raz, gdy ich projekty zobaczyła szersza publiczność. A było co oglądać…

Jury finałowego pokazu mody stanęło
przed nie lada wyzwanie – wybrać
tę jedyną kreację spośród 30 twórczych propozycji, niebanalnie interpretujących temat? Ciężar przewodniczenie jury spoczął w ręku nestora
mody polskiej – Jerzego Antkowiaka
i energetycznej redaktor mody z VIVA!
Moda – Mai Kasprzyk. W skład jury
weszli również: Wojciech Skulski
z branżowego pisma Moda Forum,
Anna Niemczyk–Pilarz i Jerzy Gaweł
z Krakowskiej Szkoły Artystycznego Projektowania Ubioru oraz Anna
Pyrkosz ….
Wszystkie zaprezentowane kreacje
łączyło jedno - mimo współczesnego charakteru, nawiązywały do

głównych nurtów secesji,
jej miękkich, charakterystycznych linii, motywów,
ornamentyki i barw. Autorzy
modeli przełożyli je przede
wszystkim na miękką linię
sylwetki oraz staranny
dobór materiałów, zarówno pod względem koloru,
jak i faktury. - Mogliśmy
zobaczyć inspiracje malarstwem, nadruki na tkaninie z motywem
witraży Stanisława Wyspiańskiego,
ręcznie wyszywane materiały i bardzo
dobrą jakość wykonania – mówi Anna
Niemczyk-Pilarz. Każda propozycja
była na tyle dobra i niebanalna, by
stanąć w blasku fleszy. A zwycięski
projekt z powodzeniem mógł pojawić
się w bieżących kolekcjach Wielkich
Krawców.
Nagrodę główną w wysokości 10
tys. zdobył projekt Moniki Sypuły. - Suknia w stylu haute couture,
inspirowana ”Pocałunkiem” Klimta,
budzi skojarzenia z orientalizmem,
ikonografią i całym tym bogactwem
secesji. Chciałam stworzyć współczes-

ną wersję sukienki, w jaką mogłaby
być ubrana kobieta na obrazie, gdyby
był on malowany w dzisiejszych czasach, podkreślić kobiecość widoczną
na obrazie, który mnie zainspirował,
wykorzystując mozaiki kół, kwiatów
i łagodnych linii, podkreślając złote
akordy. – mówi młoda projektantka.
Wojciech Skulski, jeden z członków
jury, podkreśla także pieczołowite
wykonanie kreacji: Model wykonany
jest z ogromnym pietyzmem, bardzo
przemyślany i po prostu piękny. Ma
w sobie siłę, podkreśla kobiecość, jest
bardzo harmonijny – podsumowuje.
W konkursie Młodopolskie Kroje,
oprócz nagrody głównej, przyznano
także 4 równorzędne wyróżnienia
w wys. 1 tys. zł każde. - Ograniczona
ilość wyróżnień przy tak dużej liczbie
dobrych projektów zawsze pozostawia niedosyt. Każdy z członków jury,
oprócz nagrodzonych, miał swoje
dodatkowe typy – mówi jurorka Anna
Pyrkosz. Jednym z wyróżnionych był
Michał Wójciak, którego projekt dzięki eksperymentalnej formie osiągnął
mocny modowy efekt. Kolejną - Kata-

rzyna Waśniowska, której propozycję
można określić jako idealny mariaż
klasyki i nowoczesności. Dwa kolejne wyróżnienia trafiły do Katarzyny
Konopnickiej – jako wyróżnienie za
pięknie wykonany peleryno – płaszczyk oraz do Ewy Bednarskiej, której
kreacja dobrze wpisała się w stylistykę
i nastrój epoki, jednocześnie łącząc się
z aktualnymi trendami.
Swojego faworyta wskazali również
przedstawiciele mediów, doceniając
propozycję dla nowoczesnych kobiet,
które nie boją się odważnych rozwiązań i niesztampowych połączeń.
Tysiąc złotych trafiło do Katarzyny
Waśniowskiej.
- Konkurs okazał się dużym sukcesem, a jakość i ilość zgłoszeń przerosła
nasze najśmielsze oczekiwania. Świetnie wpisał się on także w naszą misję
przybliżania sztuki szerszemu gronu
odbiorców. Pracujemy nad tym, by tę
twórczą energię o ogromny potencjał
tylu młodych i zdolnych projektantów
spróbować wpisać w kalendarz pracy
naszego centrum – podsumowała Iwona Sitko, Dyrektor Galerii Bronowice.

Konkurs Młodopolskie Kroje, zorganizowany przez Galerię Bronowice, był kilkuetapową barwną rywalizacją na igłę i nici, w efekcie
której powstało wiele przepięknych projektów, inspirowanych epoką Młodej Polski. Przygotowane propozycje musiały nawiązywać
do głównych nurtów Młodej Polski i Secesji – czy to charakterystyczną linią, ornamentyką, barwą czy też motywem, być pomysłem
autorskim i oryginalnym.
Pierwszy etap konkursu „ Młodopolskie Kroje polegał na przygotowaniu projektu stroju. Twórcy ponad 50 najciekawszych koncepcji
zostali zaproszeni do kolejnej rundy, jaką było uszycie kreacji według własnego pomysłu i przedstawienie jej podczas osobistego
spotkania z jury. Na kolejnym etapie jury wskazało 30 projektów, które zostały pokazane na wielkim pokazie mody w trakcie Uroczystej
Gali Otwarcia Galerii Bronowice.
Nagrodą główną było 10 tys. zł. Cztery kolejne – to 1 tys. zł oraz nagroda mediów, również w wysokości 1 tys. zł.
Organizatorem konkursu była Galeria Bronowice, współorganizatorem (nadzór artystyczny) krakowska Szkoła Artystycznego Projektowania Ubioru, patronem medialnym – portal maxmodels.pl.
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Geodezja, Pośrednictwo, Wycena S.C.
Licencje nr: 5768, 14102, 16297
Agata Kulczycka, Witold Kulczycki

KOMINKI I PIECE
WOLNOSTOJĄCE

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

www.kominkigp.pl

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
Krzeszowice, 2 pokoje, 47m2
Kraków Prądnik Cz. ul. Rezedowa ,
4 pok. 90 m2 dwa poziomy + garaż
Kraków, ul. Saska, 4 pok. 72m2
Kraków, ul. Radziwiłłowska, 3 pokoje, 108 m2
DZIAŁKI BUDOWLANE:
Krzeszowice, 900 m2
Krzeszowice, 2000 m2
Krzeszowice, 1300 m2
Krzeszowice, 1100 m2
Prądnik Korzkiewski k/Krakowa 1600m2
Siedlec, 1200 m2
Tenczynek, 1650 m2 z mediami
Tenczynek, 990 m2 z mediami i projektem
Tenczynek, 800 m2 z mediami
Tenczynek, blisko centrum, z mediami 2700 m²
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
DZIAŁKI ROLNE:
Krzeszowice, 0.08 ha

ZAMIENIMY!!!
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RABATU

SPRZEDAMY!!!
199
310
130
150
205

000
000
000
000
000

zł
zł
zł
zł
zł

110 000
300 000
65 000
70 000
340 000
80 000
250 000
115 000
105 000
265 000
110 000
280 000

zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł

455 000 zł
410 000 zł
600 000 zł

719 900
35 000
18 000
32 000
80 000
105 000
680 000

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

zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł

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

280 000 zł
380 000 zł
310 000 zł
580 000 zł

310 000 zł
98 000 zł

160 000 zł

260 000 zł
180 000 zł
85 000 zł

205 000 zł

999 000 zł

NOWOŚĆ!!
POŚREDNICZYMY
W POZYSKIWANIU
ECZNYCH,
KREDYTÓW HIPOT
GOTÓWKOWYCH
IE
ORAZ PRZY ZAKUP
SAMOCHODÓW.

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

WYNAJMIEMY!!!

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

13 000
150 000
120 000
35 000
20 000
100 000
15 000
80 000
32 000
28 500

Powyższe ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

U NAS WYNEGOCJUJESZ PROWIZJĘ!

FELIETON

Dobry Pan, ludzki Pan…
Prof. Robert Gwiazdowski napisał kiedyś: „Chłop pańszczyźniany pracował więc dla pana
feudalnego na początku XVI wieku 52 dni w roku, a później 104 dni. I to był feudalny wyzysk.
My na początku XXI wieku pracujemy dla Najjaśniejszej Rzeczpospolitej 164 dni. I to jest
sprawiedliwość społeczna”. Dobry i trafny aforyzm, który działa na emocje. Nic dziwnego,
że zdobył on taką popularność. Jako internetowy mem jest rozpowszechniany przez ludzi
posiadających zdolność samodzielnego i krytycznego myślenia. Wydawać by się mogło że
prostota i trafność tego argumentu przekona wielu ludzi, że godność jest im przez współczesne państwo polskie odbierana. Z wielkim zdziwieniem stwierdziłem, że tak się nie stało…
Przecierałem oczy ze zdumienia, kiedy czytałem komentarze
z pozoru inteligentnych i myślących
osób. Większość z nich oscylowała wokół argumentu, że przecież
trzeba wziąć pod uwagę, jak wiele
dzisiaj dostajemy od Rzeczpospolitej, podczas gdy chłopi od Pana
nie dostawali niczego, lub otrzymywali bardzo niewiele. Dzisiaj
przecież rząd „funduje” nam służbę zdrowia, edukację, emerytury,
ubezpieczenia, zasiłki, renty, drogi
i szereg innych, dodatkowych funkcji państwa, które nie należą do
jego obowiązków. Aż chciałoby
się powiedzieć: „dobry Pan, ludzki
Pan”. To zdumiewające jak łatwo
ludzie godzą się na niewolnictwo
i nawet nie próbują temu zaprzeczać, choćby dla pozoru. Sytuację
usprawiedliwiają jedynie korzyściami płynącymi z tego stanu rzeczy.
Ostatecznie można stwierdzić, że
murzyni na plantacjach bawełny
w USA, też nie mieli przecież tak
źle. Właściciel zapewniał im mieszkanie i wyżywienie (nasz Pan daje
to tylko bezrobotnym, z pieniędzy
niewolników pracujących!). Powiem
więcej, mieli nawet darmową służbę zdrowia! W koloniach nie było
bezrobocia, wszyscy pracowali, bo
Panowie DALI im pracę. Brzmi

jak lewicowa utopia, nieprawdaż?
Mało - kto wie, że po wojnie secesyjnej, kiedy niewolnictwo zostało
zniesione, tysiące czarnoskórych
ex-niewolników zmarło z głodu,
pozbawieni opieki swoich niedawnych właścicieli.
Dzisiaj ludzie godzą się być sprowadzeni do roli niewolników. Mają
pracować na swojego Pana, oddawać mu ponad połowę zysków,
a w zamian otrzymają od państwa
tyle dobrodziejstw! Nasz właściciel
zadba nawet, abyśmy nie zabili się
jadąc bez pasów, nie zatruli jedząc
czy pijąc co sami (głupi) chcielibyśmy albo nie zatruli środowiska,
jako zacofani wkręcając tradycyjne
żarówki. Niedawno w jednym ze
stanów USA zalegalizowano marihuanę. „Przyjaciele wolności” na
całym świecie zaczęli świętować,
podczas gdy dla mnie był to raczej
powód do płaczu. Otóż ludzie, zdający sobie sprawę z opresyjności
dzisiejszego państwa świętowali,
że właściciel POZWOLIŁ im palić
zioło. Zdumiewające! Dla mnie sukcesem będzie, kiedy wszyscy, na
czele z rządzącymi zrozumieją, że
nikt nie ma prawa za mnie, ani za
nikogo innego decydować o naszym
życiu! Człowiek jest z natury przedsiębiorczy i doskonale dba o siebie

i swoją rodzinę. Jednostka rozumie
swój interes! Wie co jej wolno,
a czego robić nie powinna. A nawet
jeśli, ktoś jest głupi i sobie szkodzi
– co z tego? Jeżeli ma upośledzony instynkt samozachowawczy, to
chyba lepiej, że umrze nim spłodzi
równie niezdrowego potomka?
Salvador Dali powiedział kiedyś: „Nienawidzę wolności – zmusza do dokonywania wyboru”. Miał
rację. Wolność to również odpowiedzialność, za skutki podjętego
przez nas wolnego wyboru. Jak
sprawić, by społeczeństwo nagle to
pojęło i wzięło odpowiedzialność
za siebie i swój kraj? Nie od dziś
wiadomo, że ludzie dostosowują się
do panującego ustroju. Wystarczy
więc zmienić system, choćby na siłę
zaprowadzić liberalizm. Być może,
część współczesnych niewolników
umrze, tak jak murzyni kiedyś. Jednak w ostatecznym rozrachunku,
tylko tak będziemy mogli trwale
zmienić myślenie ludzi i otaczającą
nas rzeczywistość. Inaczej czeka
nas zagłada, taka jaka spotkała
społeczeństwa starożytnej Grecji
czy Rzymu, w momencie kiedy ich
mieszkańcy zatracili w sobie poczucie odpowiedzialności.
Ja wierzę, że Bóg stworzył człowieka

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

Świadczymy nasze usługi od 21 lat!

jako istotę
wolną, a więc i GODNĄ. Godność
i wolność to dwa pojęcia ściśle ze
sobą związane. Jedno nie występuje
bez drugiego. Nawet, gdybym nie
był chrześcijaninem, wierzyłbym
w wolność, bo dzięki niej mogę tylko zyskać. A więc walczmy o nią!
Nie pozwólmy traktować się jak
niewolników! Nie myślmy w ten
sposób o sobie! Jak słusznie napisał
św. Paweł: „Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A zatem trwajcie
w niej i nie poddawajcie się na nowo
pod jarzmo niewoli!”.

vv Conrad Gadomski

Kongres Nowej Prawicy
w Olkuszu
knpolkusz@wp.pl
knpolkusz.cba.pl
facebook.com/KNP.Olkusz

• Wolność • Własność •
• Sprawiedliwość •

Zakres działalności:
Podatkowa księga przychodów i rozchodów
Ryczałt
Rejestry VAT
ZUS
Sprawy pracownicze
Szkolenia BHP przez ﬁrmę z uprawnieniami
Przekształcenia formy prawnej przedsiębiorstw
Zeznania roczne
Zwrot VAT na materiały budowlane
Dojazd do Klienta wliczony w cenę usług

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

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

STAROCIE, BIBELOTY,
PORCELANA, KSIĄŻKI

• SPRZEDAŻ •
• SKUP •

tel. 662 660 373
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"U GÓRALA"
U NAS NAJTANIEJ!

WSZYSTKO Z DREWNA

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

MOŻLIWOŚĆ DOWOZU
WŁASNYM TRANSPORTEM

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

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

HALA
W RĄCZNEJ
(GMINA LISZKI)

170 m kw. plus około14 a placu

do wynajęcia pod magazyn

TANIO!!!

tel. 607-161-394

KĄCIK KULINARNY Kuchnia na Wzgórzu

Ser biały a’la bundz
Ser biały uwielbiamy, najczęściej jednak robię na podpuszczce taki ser
a’la bundz i tak też było tym razem.
Kupiłam 3 litry mleka na placu od
jednej pani, zapłaciłam 8 zł. Mleko
przyniosłam do domu i padło hasło
...o będzie ser :) Oj tak, będzie.

Ser biały a’la bundz
• 3 litry mleka od krowy (nie
sklepowe UHT)
• 4 krople podpuszczki w płynie
• 0,5 łyżeczki pieprzu młotkowanego z kolendrą Kamis
• 2 szczypty rozdrobnionych
nasion kozieradki
• sól do smaku

Mleko podgrzałam do 36 C, wyłączyłam gaz, odlałam kilka łyżek mleka
do miseczki, dodałam podpuszczkę,
porządnie wymieszałam i przelałam
do mleka wraz z pieprzem i kozieradką,
mieszałam całość ok. 2 minut i odstawiłam na 20 minut, tak aby powstał
porządny skrzep. Całość pokroiłam
nożem na większe kawałki i znowu
odstawiłam na 5 minut. W tym czasie przygotowałam sitko wyłożone gazą (z apteki) przełożyłam
na nią ser, odcisnęłam, przykryłam i zostawiłam.
Przygotowałam solankę z letniej wody przegotowanej (ok. 1 litra ), dosypując łyżkę soli.

Do tej solanki przełożyłam ser wprost po wyjęciu
z gazy i trzymałam w solance ok. 24 godzin, od
czasu do czasu przekładając go góra – dół.

Po tym czasie wyjęłam ... i zdążyłam zrobić zdjęcia,
bo ser zaczął szybko znikać :)
PS. podpuszczkę można kupić na Allegro.

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

100 urodziny Stanisławy Łada z Wielkiej Wsi

28 grudnia 2013 r. w Wielkiej Wsi swoje setne urodziny obchodziła Pani
Stanisława Łada, która urodziła się 28 grudnia 1913 roku w Wielkiej Wsi.
Doczekała się jednej córki, czworga wnucząt, czternaściorga prawnucząt
oraz siedmiorga praprawnucząt.
Życzenia „kolejnych 100 lat” złożyli
m. in. Wójt Gminy Tadeusz Wójtowicz, Sołtys Wielkiej wsi Teresa
Wierzbicka, Kierownik USC w
Wielkiej Wsi Klementyna Grudnik-Górka. Wójt wręczył Jubilatce list
gratulacyjny, bukiet róż oraz zestaw
upominkowy przygotowany przez
Urząd Stanu Cywilnego i Referat
Promocji i Rozwoju. Listy gratulacyjne z życzeniami przysłali także
Prezes Rady Ministrów - Donald
Tusk oraz Wojewoda Małopolski
- Jerzy Miller.
Również w grudniu setne urodzi- Grzybowska, urodzona 14 grudny obchodziła inna mieszkanka nia 1913 roku. W imieniu Jubilatki
Wielkiej Wsi – Pani Bronisława życzenia wraz z listami gratulacyj-

nymi i zestawem upominkowym
odebrał syn Pani Bronisławy.

vv www.wielka-wies.pl

Życzymy Jubilatkom zdrowia i wszystkiego co najlepsze.
Redakcja
MIEJSKO-GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. Kazimierza Wyki w Krzeszowicach, Pl. Fr. Kulczyckiego 1
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Wielka Promocja Noworoczna
Zapraszamy do skorzystania z naszych bezpłatnych konsultacji dietetycznych.
Wybierz coś dla siebie i umów się z nami na bezpłatną poradę.
Zapraszamy!!!
tel. 733 030 663

Darmowa konsultacja dietetyczna dla sportowców
i osób aktywnych fizycznie w dniach 15.01 oraz 16.01

ZAPRASZAMY DO
GABINETU DIETETYCZNEGO
OFERUJEMY POMOC DLA:

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

•
•
•
•

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

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

Nie odpowiadają Ci godziny przyjęć?
Zadzwoń, postaramy się z Tobą spotkać
o wygodniejszej dla Ciebie porze.

PORADY PRAWNE

Zmiany w prawie w 2014 roku
Przepisy prawa, które weszły w życie od 1 stycznia 2014 r. przewidują kilka
istotnych zmian. Po pierwsze i najważniejsze, od nowego roku wzrosło minimalne wynagrodzenie za pracę, które wynosi 1680 zł brutto, czyli zostało
podwyższone w stosunku do poprzedniego roku o 80,00 zł. Pracownik, po
odprowadzeniu wszystkich składek, otrzyma na rękę 1237,20 zł. Wraz ze
wzrostem płacy minimalnej wzrosną też dodatki za pracę w porze nocnej,
odprawy dla objętych zwolnieniami grupowymi oraz odszkodowania za dyskryminację.
Od 1 stycznia 2014 roku wystartował program „Mieszkanie dla
młodych”. Pomoc w ramach tego
programu będzie polegać na dofinansowaniu wkładu własnego.
Rodziny, w których pojawi się
trzecie dziecko własne lub przysposobione, będą mogły dodatkowo dostać pomoc na wcześniejszą
spłatę części kapitału kredytu.
Ponadto osoby, które rozpoczną w przyszłym roku budowę
pierwszego własnego mieszkania
(lokalu mieszkalnego lub domu
jednorodzinnego) będą mogły
na nowych zasadach skorzystać
z tzw. częściowego zwrotu VAT
na materiały budowlane. Warunki, jakie będzie trzeba spełnić
to m.in. nie posiadanie innego
mieszkania (także w przeszłości),
wiek do 35 lat (w przypadku małżeństw decyduje wiek młodszego
małżonka), zakup na rynku pierwotnym lokalu mieszkalnego do
75 m2 lub domu jednorodzinnego
do 100 m2, albo odpowiednio do
85m2 i 110 m2 - jeżeli nabywca
wychowuje min. 3 dzieci, zaciągnięty kredyt na co najmniej 50%
ceny mieszkania, na co najmniej
15 lat, cena mieszkania nie może
przekroczyć wskaźnika określo-

nego dla danej lokalizacji. Po
spełnieniu w/w warunków będzie
można liczyć na dopłatę do 50
m2 (nie więcej niż powierzchnia
kupowanego mieszkania), 10%
dopłaty do wkładu własnego dla
osób samotnych i małżeństw bez
dzieci, 15% dopłaty do wkładu
własnego dla osób i małżeństw
wychowujących co najmniej
jedno dziecko, dodatkowe 5%
na wcześniejszą przedterminową
spłatę części kapitału kredytu dla
osób, którym w ciągu 5 lat od
dnia zakupu mieszkania urodzi
się lub zostanie przysposobione
trzecie (lub kolejne) wychowywane dziecko.
Należy również podkreślić, iż od
1 stycznia 2014 roku pośrednikiem w obrocie nieruchomościami będzie mógł zostać dosłownie
każdy i to bez żadnych szczególnych kwalifikacji. W związku
z tym Polska Federacja Rynku
Nieruchomości (PFRN) uruchamia własny rejestr pośredników
i zarządców nieruchomości.
W ten sposób zamierza ułatwić
klientom orientację w rynku.
Ponadto w 2014 roku mają wejść
długo oczekiwane zmiany w prawie budowlanym. Projekt nowe-

lizacji ustawy Prawo budowlane
powinien trafić do Komitetu Stałego Rady Ministrów na początku
tego roku. Pierwotnie regulacja,
która upraszcza formalności
związane z budową domu jednorodzinnego, miała wejść
w życie w pierwszym kwartale
2014 r. Według resortu transportu
znowelizowana ustawa wejdzie
w życie najwcześniej w połowie
2014 r.
Celem nowych przepisów jest
uproszczenie i skrócenie procedur budowlanych dla większości inwestycji. Propozycja
ministerstwa transportu znosi
wymóg uzyskania pozwolenia
na budowę domów jednorodzinnych. Taki dom nie może jednak
ograniczać możliwości zabudowy
działki sąsiada, a także negatywnie oddziaływać na środowisko.
Zamiast pozwolenia wystarczy
zgłoszenie wraz z projektem
budowlanym w urzędzie administracji architektoniczno-budowlanej. Starosta będzie miał 30
dni na ewentualne wniesienie
sprzeciwu od zgłoszenia.

Uprawianie sportu nie zawsze wystarcza do utrzymania zdrowia i szczupłej sylwetki. Wzbogacenie wysiłku
fizycznego o zdrową dietę daje optymalne rezultaty. Przygotowane przez nas plany żywieniowe są
właściwie zbilansowane, dostarczają bowiem niezbędnych składników odżywczych dla osób
o zwiększonym wysiłku fizycznym. Zdrowa i pełnowartościowa dieta spełnia niezbędne wymagania pod
względem zawartości energii i niezbędnych składników odżywczych, zwłaszcza u osób uprawiających
sport wyczynowo. Wzrost wysiłku wiąże się bowiem ze wzrostem zapotrzebowania na składniki odżywcze
wskutek zwiększenia wydalania wody oraz elektrolitów.
Jeśli są Państwo aktywni fizycznie to warto sięgnąć po pomoc dietetyka, który zaplanuję dla Państwa
zbilansowana dietę. Układamy dla sportowców indywidualnie dopasowane jadłospisy, dla których
aktywność fizyczna jest nieodłącznym elementem życia. Opracowane przez nas diety są oparte na
racjonalnych zasadach żywienia podczas wzmożonego wysiłku fizycznego
Zapraszamy na konsultacje!

Darmowa konsultacja dietetyczna dla kobiet w ciąży w dniach 22.01 oraz 23.01

Ciąża to czas szczególny, w którym zadbać trzeba o zdrowie swoje i rozwijającego się dziecka. Nie znaczy
to jednak, że mamy jeść za dwoje. Takie postępowanie kończy się najczęściej znacznym przyrostem
kilogramów, które po porodzie ciężko zgubić. Zmiany w diecie powinny być przede wszystkim jakościowe,
a nie ilościowe. Właściwe odżywianie pozwoli nie tylko łatwiej znieść rozmaite niedogodności
towarzyszące ciąży, ale również sprzyja zdrowiu dziecka.
Zapraszamy na konsultacje!

Darmowa konsultacja dietetyczna dla młodych mam w dniach 29.01 oraz 30.01

Okres karmienia piersią jest obarczony setkami mitów. Mamy często jedzą tygodniami ryż z kurczakiem
bojąc się, że to co zjedzą zaszkodzi ich maleństwu. Dieta mamy karmiącej nie musi być wcale monotonna.
W układaniu diet dla młodych mam, zwłaszcza dzieci z rodzin, gdzie występuje alergia pokarmowa,
decydujące znaczenie ma powolne wprowadzanie pokarmów.
Często młode mamy chcą wprowadzić dodatkowe produkty zbyt wcześnie. Najnowsze badania dowiodły,
że jeżeli zrobimy to przed ukończeniem 4 miesiąca życia dziecka, narażamy go na problemy z otyłością lub
alergią w późniejszym życiu. Poza tym organizm nie jest jeszcze dostosowany do trawienia niektórych
pokarmów. Wydaje się logiczne, że małe dziecko potrzebuje mało jedzenia. Zdarza się jednak, że jeżeli coś
malcowi zaczyna szczególnie smakować, zadowolona mama podaje mu dużo większą porcję niż dziecko
jest w stanie przyswoić. Najczęściej kończy się to zwróceniem niestrawionego pokarmu. Zatem
pamiętajmy, że zaczynamy od małych łyżeczek, zwiększając porcję następnego dnia. Powinniśmy również
podawać ten sam produkt przez kilka dni. Dziecko musi spróbować danego smaku około 10 razy zanim go
zaakceptuje. Nie zniechęcajmy się więc widząc jak dziecko grymasi przy jedzeniu.
Zapraszamy na konsultacje!

SKŁAD OPAŁU I DREWNA
F.U. INTER-KUK

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

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

interkuk@vp.pl

SPRZEDAŻ CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH

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

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.

32-300 Olkusz, ul. Przemysłowa 14

tel. 512 447 343; tel./fax (32) 646 77 58
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V Konkurs Fotograficzny Piękno Gminy
Wielka Wieś w obiektywie rozstrzygnięty

Zakończył się "V Konkurs Fotograficzny Piękno Gminy Wielka Wieś w obiektywie" w 2013 roku zorganizowany
przez Urząd Gminy Wielka Wieś. Celem konkursu jest promowanie walorów przyrodniczych i kulturowych
Gminy Wielka Wieś. Składane przez uczestników fotografie przedstawiały krajobrazy, faunę, florę, pomniki
przyrody zlokalizowane na terenie Gminy oraz „życie codzienne” mieszkańców Gminy.
Komisja przeprowadziła ocenę formalną i merytoryczną 72 prac konkursowych. Komisja konkursowa
postanowiła przyznać:

•
•
•

•
•

I Kategoria
przyroda i zabytki:
I nagroda – Gabriela Machlowska
z Modlnicy (pracę prezentujemy
poniżej)
ex-quo II nagroda – Ewa
Krzeczowska z Bębła za pracę –
„W doborowym towarzystwie”
ex-quo II nagroda – Marta Habera z Modlnicy za pracę – „Jaskinia Wierzchowska podziemny
labirynt”
ex-quo III nagroda – Anna
Żołnierek z Białego Kościoła za
pracę – „Czas stop”
ex-quo III nagroda – Wioletta
Chachlowska z Modlnicy za
pracę – „Plony”

II Kategoria
Z życia mieszkańców:
• I nagroda – Patryk Olczyk z Giebułtowa (pracę prezentujemy
poniżej)
• II nagroda – Dominika Machlowska z Modlnicy za serię zdjęć
przedstawiającą gospodarstwo
w Modlnicy (pracę prezentujemy
poniżej)
oraz Wyróżnienia :
• Wioletta Chachlowska z Modlnicy za pracę – „Pokaz strażacki”
• Barbara Górak z Będkowic za
pracę – „Utrudnienia Drogowe”
• Justyna Gąska z Będkowic
• Dominika Machlowska z Mod-

lnicy za pracę – „Noc 2”
• Bogumiła Gacek z Czajowic
za pracę – „ Zachód słońca nad
stawem w Czajowicach”
• Joanna Bosak z Czajowic za serię
zdjęć przedstawiających staw
w Czajowicach
Od 9.12.2013 do 13.12.2013 r. do godz.
12.00 prowadzone było głosowanie
Internautów na ulubione zdjęcie.
Cieszyło się ono dużym zainteresowaniem. Wszystkie prace otrzymały głosy poparcia. Wyróżnienie od
Internautów przypadło Pani Marcie
Haberze za pracę „Jak w bajce - Dwór
w Modlnicy”, na którą zagłosował
450 osób.
Wszystkim laureatom gratulujemy,
zaś Internautom dziękujemy za duże
zaangażowanie.
Nagrody dla laureatów to: I miejsce
700 PLN, II miejsce 400 PLN, III miejsce 200 PLN (pomniejszone o należny
podatek). Dodatkowo Laureaci i osoby
wyróżnione otrzymają dyplomy, tematyczne pozycje książkowe i drobne
upominki, które zostaną wręczone
podczas akcji charytatywnej organizowanej przez GOKiS wraz z fundacją
Alma Spei w hali sportowej w Białym
Kościele 19.01.2014 r.
W przyszłym roku planowane jest
kontynuowanie konkursu, będą atrakcyjne nagrody. Prosimy nadal z taką
pasją uwieczniać Gminę Wielka Wieś.
Formuła konkursu zostanie ustalona w momencie jego ogłoszenia. Na
stronie www.wielka-wies.pl zobaczyć
można wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace konkursowe.

Z życia mieszkańców - I nagroda - Patryk Olczyk

Przyroda i zabytki - I nagroda - Gabriela Machlowska

Z życia mieszkańców - II nagroda - Dominika Machlowska

HISTORIA

OLKUSKIE PODZIEMIA 2013 część 2
Królewskie miasto, do którego dwie bramy prowadzą, z czerwonym łańcuszkiem baszt troskliwie domostwa
okalają. W samym rynku, te najpiękniejsze kamienice mają zdobną attykę i okna oprawne w kamienną
ościeżnicę. W przyziemiu przedproża i kramy kupieckie gontem okryte, drewniane olkuskie sukiennice,
otulają mieszczańskie kamienice. I jeszcze dwa kościoły, co w przeciwnych narożach stoją, wspólnie
z ratuszem, gotyckim grzebieniem rynek gwarkom nad głowami zdobią.
Zapewne każdy mieszkaniec Olkusza będąc na rynku, chociaż raz
się zastanawiał nad tym, jak wyglądało jego miasto przed wiekami.
Próbował sobie wyobrazić choćby przez chwilę obraz tamtego
dawnego życia, tamtych ludzi, ich bogato zdobne kamienice.
Wchodząc do olkuskich piwnic, mamy szansę zobaczyć na własne
oczy minioną historię Olkusza.
W niektórych piwnicach nadal można natrafić na elementy starej
rzeźbionej kamieniarki okiennej lub gzymsu. Odnalezione relikty
zabudowy są cennym i niezastąpionym źródłem informacji o dawnym wyglądzie stylowych elewacji olkuskich kamienic. Zwiedzając
piwnice doliczymy się kilkunastu portali kamiennych, w tym
kilku gotyckich, w większości wykonanych z rodzimego czerwonego piaskowca parczewskiego. Obejrzymy śladowo zachowaną
oryginalną posadzkę, składającą się z masywnych kamiennych
prostokątnych płyt, a nad naszymi głowami zobaczymy rozpięte
sklepienia kolebkowe. W niektórych ścianach znajdziemy jeszcze
szachty, czyli małe okienka wentylacyjne, opatrzone czerwoną
kamieniarką z widocznymi dziurami po wyłamanych prętach.
Podziemia cały czas dostarczają historykom, naukowcom i artystom wiedzy o wyglądzie dawnego Olkusza, którą i dziś możemy
wykorzystać do rewitalizacji rynku,
jak np. szklana ekspozycja podziemnego wejścia do przedproża
przed kamienicą nr 29, czy fragmentaryczna odbudowa ratusza.
Cennym i urokliwym zabytkiem Olkusza są ukryte pod chodnikami
rynku pomieszczenia przedproży, do których wejścia prowadziły
z jego ówczesnego poziomu. Z upływem czasu, w wyniku osadzania
się kolejnych warstw kulturowych płyta rynku podniosła się na
tyle, że przedproża znalazły się pod jego powierzchnią.
Możliwe, że już w średniowieczu kamienicznicy do elewacji swoich mieszczańskich domów, domurowywali przedproża. Intencją
budowniczych przy tej inwestycji, była chęć adaptacji niekorzystnie ukształtowanego, pochyłego terenu, pomiędzy przednią
ścianą budynku kamienicy, a poziomem wyżej położonego placu
rynkowego. Dzięki temu rozwiązaniu właściciele przedproży

W innych piwnicach magazynowano
skuty ze zbiorników zimą lód, który
latem był wykorzystywany m.in.
przy produkcji lodów spożywczych.
Centrum dawnego, nocnego życia
towarzyskiego Olkusza stanowiły
podziemia ratusza miejskiego. Były
tam cztery pomieszczenia, w tym dwa znacznej wielkości. W jednym z nich szynkowano sprowadzane świdnickie piwo, w drugim
grano w karty. W dwóch pozostałych mniejszych komorach mieścił
się areszt miejski.
Z wizerunku bogatego srebrem, królewskiego miasta niewiele
obecnie pozostało. Prócz kościoła farnego i kilku skromnych
Wiśnicz Nowy. Domy w rynku z widocznym przedprożem (XVIII w.), rys. J. Matejko. portali trudno w rynku dostrzec inne zabytki minionej świetności, jak tylko te, które udało nam się z pomocą nauki i niemałych
skutecznie likwidowali problem wody opadowej, która wcześniej, nakładów finansowych z trudem zrekonstruować lub tylko fragpo każdej ulewie zalewała fundamenty kamienic, w tym piwnice. mentarycznie odtworzyć.
Jednocześnie, uzyskiwano dodatkowe pomieszczenia służące Dziś rynek olkuski wypełnia XIX-wieczna zabudowa, która niemal w całości zastąpiła dawną, zdobną w kamienne ornamenty
celom handlowym.
Na przedprożach stawiano drewniane podcienia lub kramy han- stylową architekturę. Szukając świadectwa przeszłości, srebrnego
dlowe, skąd kupcy zachwalali swoje towary, a ponad ich głowami, bogactwa, musimy jeszcze raz zejść pod powierzchnię rynku,
nad gontowymi dachami, górowały stylowo zdobione elewacje do podziemi, by tam na nowo odkryć historię i piękno naszego
smukłych kamienic. Dopełnieniem całego architektonicznego górniczego miasta.
piękna przestrzeni rynku olkuskiego, był stojący pośrodku ratusz
CIĄG DALSZY NASTĄPI
z wieżą strażniczą oraz dwa gotyckie kościoły usadowione po
przeciwnych narożach.
Od samego początku główną funkcją olkuskich piwnic było magavvBeniamin Maciej Bujas
zynowanie towarów na potrzeby lokalnego handlu, codziennie
wypełniającego kramy, stragany i ławy chlebowe placu rynkowego.
Należy nadmienić, że jeszcze przed wojną niektóre z piwnic służyły
celom handlowym. Pod kamienicą Myszkowskich nr 29, ówczesny
jej właściciel przechowywał mięso z uboju i wytwarzał wyroby
Cz. 1 opublikowana została
masarskie. W piwnicach kamienicy nr 23, w prostokątnych, murowanych z cegły silosach gromadzono, tak zwane jaja wapienne.
w numerze 14 “Gwarka Małopolskiego”
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Jak to dawniej w Olkuszu bywało…

Ciekawą historię związaną z olkuskimi dzwonami, opisał
w latach międzywojennych ks. Jan Wiśniewski…
„Upadek kopalni olkuskich był
powodem upadku miasta i kościołów, których było sześć. Takowe rozebrano, a dzwony w ilości 15 ulokowano na dzwonnicy
farnej, która dla swej szczupłości, ledwie je pomieścić mogła.
W czasie rewolucji 1831r. największe dzwony wagi 4044 funty
(ok. 2600 kg) skonfiskowano na
odlanie dział. Część pozostałych
by ocalić, pożyczono dla parafii
Bydlin (trzy po Augustianach).
Dnia 18 lipca 1864r. pożar
zniszczył dzwonnicę, stopiły się
wówczas dwa ogromne dzwony. Olkuszanie zmuszeni byli
odebrać z Bydlina swe dzwony.
Tamtejsi mieszkańcy zaprotestowali. Wtedy kilkudziesięciu
parafian olkuskich udało się na
wozach do Bydlina. Uprzedzeni
o tej wyprawie bydlinianie, ukry-

li dzwony w stodołach. Jednak
sprytni olkuszanie takowe znaleźli i z niemałym oporem i walką, jak opowiadali świadkowie
tego zajścia, zabrali z powrotem
do Olkusza. Parafianki Bydlińskie tak energicznie broniły
dzwonów, że aż wodą gorącą,
ukropem parzyły nacierających
olkuszan. Wreszcie rozżaleni
bydlinianie wnieśli skargę do
Biskupa Diecezji Kieleckiej ks.
Macieja Majerczaka, który polecił zwrócić bydlinianom jeden
dzwon. Po takiej decyzji około
400 parafian z Bydlina przybyło
do Olkusza odebrać przyznany
sobie dzwon. Jednak olkuszanie,
pamiętni guzów, oparzelin i sińców odebranych w poprzedniej
walce w Bydlinie, nie pomnąc na
nawoływania do spokoju swego
proboszcza i burmistrza mia-

sta, urządzili bydlinianom jako
miłym gościom takie przyjęcie,
że kilkudziesięciu z nich musieli opatrywać miejscowi lekarze,
poczem dzwon wydano. Odebranymi z Bydlina 2 dzwonami
i sygnaturką posiłkowano się
do 1876r. Po pożarze w 1877r.
z dzwonów zostały bryły metalu”
(ks. Jan Wiśniewski „Historyczny
opis kościołów, miast, zabytków
i pamiątek w olkuskiem” wyd.
w 1933r.).
W 1877r. ulano dwa duże dzwony,
którym nadano imiona Andrzej
i Jan Kanty oraz mniejszy z wizerunkiem św. Józefa. Dzwony te
w roku 1913 zostały zawieszone
na nowo wybudowanej dzwonnicy. W roku 1928 cechy i stowarzyszenia rzemieślnicze ufundowały nowy dzwon z wizerunkiem
Matki Bożej Częstochowskiej.

W czasie
drugiej wojny światowej
w roku 1943
n iem ie ck ie
władze okupacyjne zrabowały
wszystkie cztery dzwony. Dziś na
63 metrowej olkuskiej dzwonnicy
wiszą trzy nowe dzwony ufundowane przez parafian w roku 1963,
a odlane w Dąbrowie Górniczej.
Autentyczna historia o tym jak
olkuszanie walczyli o swoje
dzwony, wydaje się dziś może
nieco humorystyczna, zwłaszcza,
że nie obyło się bez rękoczynów.
Jedno jest pewne, nie dali sobie
w kaszę dmuchać…

vv Robert Rusinek

Nowa kameralna placówka
opiekuńczo-wychowawcza dla dzieci

32-080 ZABIERZÓW
UL.CMENTARNA 22
(obok cmentarza parafialnego)

GODZINY OTWARCIA

8.00-17.00
8.00-12.00

SCHODY WEWNĘTRZNE
I ZEWNĘTRZNE
PARAPETY, BLATY
NAGROBKI, GROBOWCE
NIETYPOWE ZAMÓWIENIA

KONTAKT
tel. 12-257-79-59
tel. 693-756-023
tel. 668-047-005

www.kamieniarstwokruk.pl
kamkruk@op.pl
WYSTAWA
A NAGROBKÓW
RÓWNIEŻ
W FIRMIE POGRZEBOWEJ
W MODLNICZCE

20 grudnia 2013 r. odbyło się uroczyste otwarcie nowej specjalistycznej placówki opiekuńczo-wychowawczej
dla młodzieży. W mieszkaniu przy ul. Działkowej 24 w Krakowie zamieszka 12 dzieci w wieku gimnazjalnym,
które z różnych powodów nie mogą wychowywać się w swoich rodzinnych domach.
Nowa placówka, którą oficjalnie
otworzył Zastępca Prezydenta
ds. Edukacji, Tadeusz Matusz,
została utworzona z połączenia
2 znajdujących się na parterze
i sąsiadujących ze sobą mieszkań
o powierzchni ok. 100m² każde.
Lokale w nowo wybudowanym
budynku przekazało miasto.
Placówka została wyposażona
w nowoczesne meble i sprzęty.
Meble oraz wyposażenie nowej
kuchni przekazała IKEA Kraków.
W urządzaniu placówki pomogli
również przedstawiciele szwajcarskiego miasta Solura, Konsulat
Generalny Austrii w Krakowie
oraz Bank BPH S.A. Oddział
w Krakowie.

Nowa placówka wejdzie w skład
Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Parkowa”,
w które przekształca się Specjalistyczna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Parkowa”. Centrum będzie prowadziło obsługę
administracyjno-kadrową dla 3
placówek opiekuńczo-wychowawczych rozmieszczonych
w rożnych lokalizacjach na
terenie Miasta. Celem Placówek
obsługiwanych przez Centrum,
jest zapewnienie całodobowej
opieki i wychowania dzieciom
i młodzieży w wieku od 10 roku
życia, które częściowo lub całkowicie zostały pozbawione opieki rodziców lub opiekunów. Do

Centrum będą kierowane dzieci i młodzież, która wykazuje
zaburzenia emocji, zaburzenia
w zachowaniu lub inne zaburzenia psychiczne niewymagające

całodziennych lub całodobowych
świadczeń medycznych. Teraz
Centrum będzie dysponowało
42 miejscami.
vv fot. M. Wójcik

WIELKA WIEŚ

Kolejna "15-stka z biblioteką" już za nami

Tym razem uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Wielkiej Wsi pojechali do księgarni Matras
zlokalizowanej w Modlniczce, aby tam w miłej atmosferze, przy filiżance dobrej herbaty i z mnóstwem fantastycznych książek poczuć się wyjątkowo.
Tradycyjnie nieodłącznym elementem naszych spotkań jest
czytanie książek dla dzieci
z serii Mądra Mysz pod wspólnie
zaczynającym się tytułem Mam
przyjaciela...a tym razem "Mam
przyjaciółkę księgarkę". Również
tym razem za sprawą Pani Pauliny
Czubin uczniowie wysłuchali ww.
książki , która doskonale ilustruje
pracę w księgarni. Zaprzyjaźniona
księgarka bardzo wiele mówiła
uczniom o specyfice pracy i różnicach między biblioteką a księgarnią. Wspominała, że obecne
księgarnie pełnią również rolę
kawiarenek w której można poczytać i odpocząć przy filiżance kawy
lub herbaty.
Prezentowała książki, które są
godne uwagi i przekonywała, że
książka jest doskonałym prezentem dla każdego. Pani Paulina
pokazała uczniom jak odnaleźć
się w księgarni i gdzie czego
szukać, podkreślając, że zawsze
mogą liczyć na pomoc pracownika

księgarni. Uczniom najbardziej do
gustu przypadło miejsce w których
znalazły się książki adresowane
do dzieci i młodzieży. Celowo ten
dział zostawiano na koniec i uczniowie nie mogli oderwać się od
książek, które tam się znajdowały.
W zaprzyjaźnionej księgarni
z którą biblioteka współpracuje,
pracują ludzie dla których książka ma olbrzymią wartość dlatego
doskonale zdają sobie sprawę,
jak ważne jest to aby zachęcać do
obcowania z książką.
Ten magiczny czas spędzony
wśród kolorowych książek, w krainie, która rozbudza wyobraźnię
niech będzie zachętą do rozbudzenia pasji, zainteresowań i częstszego spędzania czasu wśród opowieści, które są w zasięgu ręki jeśli
tylko się chce.
Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i możliwość przeprowadzenia zajęć w księgarni Matras.
vv Tekst i foto GBP

AUTO CZĘŚCI KRIS
FILTRY, OLEJE
TARCZE, KLOCKI, SZCZĘKI
ŚWIECE, KABLE
AKUMULATORY
ELEMENTY ZAWIESZENIE I KAROSERII
ROZRZĄDY, ROLKI, PASKI
KOSMETYKI SAMOCHODOWE
I WIELE INNYCH AKCESORIÓW

KRZESZOWICE, UL. KOŚCIUSZKI 54 (pawilon Biedronki)
PON - PT 800 - 1700, SOB. 800 - 1300
TEL. (12) 282 03 15, 783 285 834

CZĘŚCI DO SAMOCHODÓW WSZYSTKICH MAREK. KONKURENCYJNE CENY!!!

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

Przyjdź, wzmocnij
i zrelaksuj
umysł i ciało.
Zapraszamy wszystkich,
niezależnie od wieku
i poziomu sprawności.
Zajęcia prowadzone są
w małych, kameralnych grupach.
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WYDARZENIA KULTURALNE, IMPREZY, SPOTKANIA
KRZESZOWICE

ZABIERZÓW

LODOWISKO W KRZESZOWICACH JUŻ CZYNNE!

Zapraszamy na sztuczne lodowisko
przy Szkole Podstawowej nr. 2 w Krzeszowicach.
Ślizgaj się! Baw się! Trzymaj formę!
Godziny otwarcia:
Soboty, niedziele, święta: 9.00 - 14.00 i 16.00 - 21.00
Codziennie: 8.00 - 14.00 - szkoły; 16.00 - 21.00 - ogólnodostępne
Cennik:
Dorośli – 5 zł brutto za godzinę
Dzieci i młodzież ucząca się oraz studenci (legitymacja) – 3,00 zł brutto za godzinę
Grupy szkolne z terenu gminy Krzeszowice,
w godzinach zajęć lekcyjnych - 1 zł brutto od grupy
Grupy szkolne spoza terenu gminy Krzeszowice – 2 zł brutto od osoby
Wypożyczanie łyżew:
dzieci i młodzież – 3 zł
dorośli – 5 zł
Ostrzenie łyżew: 5 zł
http://www.kulturakrzeszowice.pl

CHRZANÓW
„KAPLICE, KAPLICZKI I KRZYŻE W GMINIE CZERNICHÓW"

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie ma zaszczyt zaprosić na otwarcie wystawy malarstwa AGATY MACUGI „KAPLICE, KAPLICZKI I KRZYŻE W GMINIE CZERNICHÓW", które odbędzie
się  10 stycznia 2014 roku o godz. 18.00 - (Galeria „Na Piętrze" MOKSiR Chrzanów, ul. Broniewskiego 4).

TRZEBINIA

Yaga w repertuarze Juliette Greco - koncert

17 stycznia o godz. 18.00 w Klubie Stara Kotłownia odbędzie się recital PARLEZ MOI D'AMOUR. To prezentacja przez artystkę YAGĘ (związaną z "Teatrem Essaion" w Paryżu) największych przebojów z repertuaru
charyzmatycznej osobowości francuskiej estrady-Juliette Greco. Bilety w cenie 10 zł do nabycia w Informacji
MOKSiR (tel. 32 6233086 wew.53).

STATEK CASABLANCA - operetka w dwóch aktach

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie zaprasza 24 stycznia 2014 roku, o godz. 19.00 na
"Statek Casablanca" operetkę w dwóch aktach z librettem Sebastiana Dylnickiego, nawiązującą do czasów
klasyki czarno-białego kina.
Bilety w cenie: 40 zł normalny, 35 zł grupowy (powyżej 10 os.) do nabycia w Informacji MOKSiR, czynnej od
poniedziałku  do piątku w godzinach  8.00 - 18.00 (tel. 32 6233086 wew.53).

Prezentacja zwyczaju ludowego "Herody"

Trzebińskie Centrum Kulturyzaprasza do Domu Kultury “Sokół" w Trzebini
na prezentację zwyczaju ludowego "Herody"
odbywającego się w ramach projektu
pn. "Przeprowadzenie cyklu spotkań folklorystycznych połączonych
z warsztatami oraz organizacja imprezy kulturalnej
pt. „I Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny”.
13 stycznia 2014 roku o godz. 17:30
Zwyczaj ludowy "Herody" zaprezentuje Zespół Folklorystyczny "Bolęcinianie",
równocześnie odbędą się  warsztaty teatralne z zakresu teatru ludowego.
Wszelkie informacje pod nr telefonu 32 6 110 621, 6 121 497

SKANGUR

25 stycznia 2014 o godz. 19.30 zapraszamy do klubu Stara Kotłownia na
koncert zespołu Skangur.
Gościnnie wystąpi krakowska formacja Lad's Life. Bilety: 10 zł
(przedsprzedaż: Informacja MOKSiR) lub 15 zł (w dniu koncertu).

CARMEN.BELLA DONNA

Chrzanowski MOKSiR i Teatr Bagatela w Krakowie zapraszają 14 lutego o godz. 19.00 do sali teatralnej w
Chrzanowie na spektakl "Carmen. Bella Donna". Cena biletu -  65 zł parter, 55 zł balkon. Bilety do nabycia w
Informacji MOKSiR (rezerwacja tel. 32 623 30 86 wew. 53)

KOCHANIE NA KREDYT

BALET z Teatru BOLSZOJ: JEWELS ("Klejnoty")
19 stycznia 2014 (niedziela) godz. 16.00
BALET  z  Teatru BOLSZOJ z Moskwy
JEWELS ("Klejnoty")

muzyka: Igor Strawiński, Gabriel Fauré, Piotr Czajkowski
choreografia: George Balanchine
czas trwania: około 2 godzin i 30 minut

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie zaprasza 1 marca o godz. 17.00 na sztukę teatralną
"Kochanie na kredyt". Bilety w cenie parter 70 zł. balkon 60 zł. do nabycia w Informacji MOKSiR (rezerwacja
tel. 32 6233086 wew. 53)

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

Kino "Sztuka" w Chrzanowie zaprasza

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

"HOBBIT: PUSTKOWIE SMAUGA" 2D, 3D PREMIERA

• 09.01 seanse o godz. 16.00 (2D napisy), 19.30 (3D dubbing PL) •
• 10.01-11.01 seans o godz. 16.00 (3D napisy) •
• 12.01 seans o godz. 11.00 (3D napisy) [po południu WOŚP] •
• 13.01-16.01 seans o godz. 16.00 (3D napisy) •
reż.: P. Jackson; czas: 161 min.; gat.: fantasy/przyg.; prod. N. Zelandia/USA, b/o  
Cena biletu 2D: Piątek - Niedziela: norm. 15,00 zł, ulg. 14,00 zł. Poniedziałek - Czwartek: 14,00 zł.
Cena biletu 3D: Piątek - Niedziela: norm. 20,00 zł, ulg. 17,00 zł. Poniedziałek - Czwartek: 17,00 zł.

• 09.01 - 2D 17:00 dubb.  i 3D 20:15 dubb. • 10.01, 12.01, 15.01 - 2D 17:00 napisy •
• 11.01 - 3D 17:00 napisy  • 14.01, 16.01 - 3D 19:30 napisy •
czas trwania: 2 godz., 41 min.; gatunek: fantasy, USA

"W UKRYCIU"

„Królowa Śniegu” – seanse 2D i 3D (dubbing pl)

"POD MOCNYM ANIOŁEM" PREMIERA

•10.01, 11.01, 12.01, 15.01 – 20:00 • 14.01, 16.01 – 17:00 •
czas trwania: 2 godz., 11 min.; gatunek: obyczajowy/na faktach, USA

• 10.01-11.01 seans o godz. 19.30  • 13.01-16.01 seans o godz. 19.30 •
reż.: J. Kidawa-Błoński; czas: 103 min.; gat.: thriller/romans; prod. Polska, 15 lat
Cena biletu:  Poniedziałek - Czwartek: 13,00 zł. Piątek - Niedziela: norm. 15,00 zł, ulg. 13,00 zł.
• 17.01-18.01 seanse o godz. 15.40, 18.10, 20.30 • 19.01 kino nieczynne •
• 20.01-21.01 seanse o godz. 15.40, 18.00, 20.15 • 22.03 seans o godz. 20.00 •
• 23.01 seanse o godz. 17.30, 20.00 • 24.01 kino nieczynne •
• 25.01-26.01 seans o godz. 17.45  •  27.01-31.01 seans o godz. 20.00 •
reż.: W. Smarzowski; czas: 110 min.; gat.: dramat; prod. Polska, 15 lat
Cena biletu: Poniedziałek - Czwartek: 13,00 zł. Piątek - Niedziela: norm. 15,00 zł, ulg. 13,00 zł.

Kino "Sokół" w Trzebini zaprasza

PREMIERA:
„Hobbit: Pustkowie Smauga” – seanse 2D i 3D

• 10.01, 12.01, 15.01 - 3D 15:00 • 11.01, 14.01, 16.01 - 2D 15:00 •
czas trwania: 1 godz., 20 min.; gatunek: animowany, Rosja

„Kamerdyner” – seanse 2D

PREMIERA:
„Pod Mocnym Aniołem” – seanse 2D

• 17.01, 18.01 – 17:00 i 19:00 • 21.01, 22.01, 23.01 - 17:00 i 19:30 • 19.01 – 20:00 •
czas trwania: 1 godz., 35 min.; gatunek: dramat/komedia, Polska

Informacje, Reklamy

małopolski

Pieski szukają domu

uprawnienia
Ministra Finansów
7479/2004

RED

Fundacja Dar Serca ma pod opieką
ok. 4-letniego psa imieniem Red.
Red został zabrany przez wolontariuszki z pseudo schroniska w Olkuszu, gdzie był atakowany i gryziony
przez inne psy przebywające z nim
na wybiegu.
Red z ogromnym spokojem i cierpliwością znosił leczenie ran po
pogryzieniach. Ze łzami w oczach
obserwowaliśmy jak przez szereg
dni starał się zachowywać czujność,
nie pozwalając sobie na sen, dopóki
nie poczuł się całkowicie bezpieczny i zrozumiał, że w tym miejscu,
w którym cudem się znalazł, nie
spotka go już żadna krzywda.
Red jest cudownym, przyjaznym,

spokojnym, zrównoważonym
i radosnym psem. Potrafi wspaniale
okazać wdzięczność, przywiązanie
i miłość do człowieka. Ma także
naturę optymisty i widać po nim,
że nie rozpamiętuje tego co się stało,
ale z ufnością patrzy w przyszłość
wierząc, że spotka go jeszcze coś
dobrego. Tym dobrem będzie nowy,
odpowiedzialny dom i ludzie, którzy
zechcą go pokochać, bo w pełni na
to zasługuje.
Red został odpchlony i odrobaczony. Wkrótce zostanie zaszczepiony
i wykastrowany.
Warunkiem adopcji jest podpisanie
umowy adopcyjnej.

MAX

Fundacja Dar Serca poszukuje
kochającego domu dla swojego
podopiecznego Maxa.
Max jest młodym ok. 2,5 -letnim psem, z pięknym stalowym
futrem.
Jest bardzo miłym, łagodnym,
przytulastym i lgnącym do człowieka psiakiem. Max uwielbia
kontakt z ludźmi, okazuje dużo
serdeczności i wdzięczność za
każdy miły gest.

Max umie chodzić na smyczy, jest
zdyscyplinowany. Nie stwarza
problemów w kontaktach z innymi psami.
Pies został odrobaczony, zaszczepiony, wykastrowany i zaczipowany.
Warunkiem adopcji jest podpisanie umowy adopcyjnej.

KONTAKT W SPRAWIE ADOPCJI: 882 180 526

Festiwal "Kultura Jerzmanowicka - Archeologia wokół mnie"
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Biuro Rachunkowe
Czułówek
Ø Pomoc i doradztwo
w zakładaniu ﬁrm
Ø Usługi księgowe dla ﬁrm,
spółek i stowarzyszeń
Ø Księgi przychodów
i rozchodów,
Ø Ryczałt, pełna księgowość,
VAT i ZUS
Ø Obsługa kadrowo-płacowa
Ø Reprezentujemy Klienta przed
urzędem skarbowym i ZUS

Zapraszamy: poniedziałek - piątek od 8.00 do 19.00

tel. 12 280 40 76, 508 566 848

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)

Pomyślnie zakończono pierwszą edycję Jerzmanowickiego Festiwalu Archeologicznego - festiwal,
warsztaty, lokalna tradycja”. Organizatorami Festiwalu był Urząd Gminy Jerzmanowice-Przeginia,
Gminny Ośrodek Kultury Jerzmanowicach oraz Muzeum Archeologiczne w Krakowie wspólnie
z firmą Eurokreator. Całe przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ramach środków pochodzących z funduszy europejskich w ramach wniosku złożonego za pośrednictwem Lokalnej Grupy
Działania Jurajska Kraina, której Gmina Jerzmanowice-Przeginia jest członkiem.
Gmina Jerzmanowice-Przeginia
znajduje się na terenie występowania prastarej kultury jerzmanowickiej
z czego niewiele osób zamieszkujących te tereny zdaje sobie sprawę.
Wójt Gminy - Adam Piaśnik od
dłuższego czasu czynił starania, by
ten jakże ważny zasób prehistoryczny
trafił do szerszego grona odbiorców,
a w szczególności do młodzieży, tak
by świadomość kultury jerzmanowickiej trwała nie tylko w pamięci ekspertów. W myśl powiedzenia „cudze
chwalicie, swego nie znacie”, dbając
przede wszystkim o kultywowanie
lokalnego dziedzictwa - tradycji i kultury zainicjował współpracę z Muzeum Archeologicznym w Krakowie
czego owocem był Festiwal Archeologiczny.
Głównym celem tego Festiwalu było
zwrócenie mieszkańcom, a w szczególności młodzieży szkolnej uwagi,
na jakże cenne dziedzictwo wokół
jakiego dorastają i wychowują się.
Mają bowiem niebywałą okazję
zamieszkiwać obszar Gminy na
terenie której kilkadziesiąt tysięcy
lat temu narodziła się odrębna kultura
jerzmanowicka - uważana przez wielu
specjalistów za jedną z ciekawszych
kultur tamtej epoki.
Program Festiwalu został ułożony
tak, by młodzież szkolna mogła
w ciekawy sposób zetknąć się
z kulturą jerzmanowicką, poznać ją
werbalnie, a nie wysłuchać kolejnego historycznego wykładu. W tym
celu w piwnicach Urzędu Gminy
w Jerzmanowicach zaaranżowano

jaskinię, gdzie uczestnicy
mogli obejrzeć zdjęcia
z wykopalisk archeologicznych oraz prezentację
multimedialną opatrzoną
komentarzem ekspertów Jarosława Wróbel
i Michała Zając z Muzeum
Archeologicznego z Krakowa. Tak przygotowana
młodzież po wyjściu na
powierzchnię miała okazję
samodzielnie poprowadzić
wykopaliska w formie gry
multimedialnej pod nadzorem Wojciecha Nowińskiego. Następnie uczestnicy wykonywali naczynia
z epoki neolitu podczas
warsztatów ceramicznych
prowadzonych przez Dorotę Kazimierczak-Madej
i Annę Kostrzewa również z Muzeum Archeologicznego w Krakowie.
Po zakończeniu zmagań
z wykopaliskami i gliną
ceramiczną uczestnicy przechodzili do namiotów postawionych obok
budynku Urzędu Gminy, które skrywały zaaranżowaną wioskę prehistoryczną z rekonstrukcją neandertalczyka udostępnionego przez Muzeum
Archeologiczne w Krakowie oraz
innymi obiektami pochodzącymi
z tamtej epoki. Wiele z tych eksponatów zostało odnalezione właśnie
na terenie Gminy, głównie w Jaskini
Nietoperzowej. Zostały one udostępnione z prywatnych zbiorów właści-

Wydawca: swp.net Sylwia Mossakowska
Adres redakcji:
32-300 Olkusz, ul. Przemysłowa 14
tel. 696 595 118 fax: 12 282 20 18
Redaktor naczelna: Sylwia Mossakowska
Skład i łamanie: Krzysztof Kurdyła
Druk: Polskapresse Sp. z o.o.

każdy z uczestników został
zaproszony na gorący
poczęstunek.

ciela jaskini Zygmunta Ferdek oraz
w ciekawy sposób przez niego i syna
zaprezentowane.
W ramach Festiwalu został zorganizowany również konkurs fotograficzny pn. „Archeologia wokół
mnie”. Zadaniem konkursowym było
wykonanie zdjęcia obrazującego jak
archeologia otacza mieszkańców
Gminy Jerzmanowice-Przeginia.
Rozstrzygniecie konkursu odbyło
się podczas podsumowania zmagań
archeologicznych z kulturą jerzmanowicką. Na zakończenie warsztatów,

Festiwal Archeologiczny
z pewnością można zaliczyć do udanych przedsięwzięć, którego zamierzenia zostały zrealizowane
w całości. Uczniowie ze
wszystkich szkół z terenu Gminy, którzy wzięli
udział w warsztatach wraz
z opiekunami uznali, że
była to prawdziwa lekcja
prehistorii. Poprowadzona
w ciekawy sposób, zgoła
odmienny od standardowej
lekcji w szkole pozwoliła w dość krótkim czasie
poznać „kawał historii i to
w dodatku tej lokalnej”.
Warsztaty były przygotowywane z myślą o młodzieży z terenu Gminy,
jednak nie małym zaskoczeniem okazało się również zainteresowanie spoza terenu
Gminy. Ku uciesze Organizatorów,
gościnnie w warsztatach wzięła
udział także młodzież ze szkoły
w Głogoczowie (Gmina Myślenice).
Ciesząc się z sukcesu jaki odniosły warsztaty Wójt Gminy - Adam
Piaśnik zapowiedział kontynuację
projektu.
vv Źródło: Oficjalna strona internetowa Urzędu Gminy Jerzmanowice-Przeginia: www.jerzmanowice-przeginia.pl

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

S.O.S.

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

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

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

małopolski

www.romar-bis.pl
SUPER CENY

DO WYNAJĘCIA:

Sanka 248

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

NA TYNKI

(PRZY ZESTAWIE OCIEPLENIA)

2. Hala 150 m2
wys. 3m, wjazd szer. 6m wys. 3 m;
tanie ogrzewanie
+ możliwe magazyny j.w.

CENTRUM DOCIEPLEŃ
MIESZALNIA FARB I TYNKÓW

3. Hala 700 m2

NAJWIĘKSZY WYBÓR KOLORÓW 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.

Hale, magazyny,
pomieszczenia biurowe
Tenczynek, Krzeszowice

TEL. 790 382 483

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

www.lexa.com.pl

510 zł

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

12 283 63 47 • 609 240 849

tel. kom.: 607 755 722
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.

