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„GWAREK” MA JUŻ 5 LAT!

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W JUBILEUSZOWYM KONKURSIE!
DRODZY CZYTELNICY!

OFERUJEMY:

W tym miesiącu mija 5 lat, od kiedy „Gwarek” jest z Państwem. Przez ten czas wiele się wokół nas zmieniało, gazeta
zmieniała się również, osiągając obecną formę. Jednak sympatia Wasza – naszych Czytelników – jest niezmienna i jesteśmy z tego ogromnie dumni. Pragniemy serdecznie podziękować za wszystkie ciepłe słowa kierowane pod naszym
adresem, bo dają nam one motywację do działania.
Dziękujemy także naszym Klientom oraz Współpracownikom i zapraszamy do dalszej owocnej współpracy.

OCHRONA OSÓB I MIENIA
OCHRONA IMPREZ MASOWYCH
KONWOJE
MONITORING
MONITORING GPS
SYSTEMY ALARMOWE

Z okazji jubileuszu działalności przygotowaliśmy dla Państwa konkurs:

www.pwjaguar.pl

!

5 osób, wylosowanych spośród wszystkich, które nadeślą prawidłowe odpowiedzi na pytanie:

POSTAW NA DOŚWIADCZENIE I NASZE ZAANGAŻOWANIE

„Jak początkowo nazywał się Gwarek Małopolski i ile liczył stron?”
otrzymają nagrody książkowe oraz „gwarkowe” gadżety.

•
•
•
•
•

Odpowiedzi należy przesłać w terminie do 28 lutego 2017 r. na adres mailowy: redakcja@gwarek-malopolski.pl lub
drogą pocztową na adres: 32-065 Krzeszowice, ul. Legionów Polskich 1 (w tym wypadku decyduje data stempla pocztowego). Ogłoszenie zwycięzców nastąpi w marcowym wydaniu „Gwarka”.
Życzymy Państwu i sobie kolejnych wspólnych lat
oraz samych pogodnych, optymistycznych tematów do opisania i przeczytania :)

BUKIETY • FLORYSTYKA ŚLUBNA
KWIATY DONICZKOWE • KOSZE KWIATOWE
OZDOBY, KOMPOZYCJE KWIATOWE
WIANKI NA RÓŻNE OKAZJE
WIEŃCE I WIĄZANKI POGRZEBOWE

Z serdecznymi pozdrowieniami - Redakcja

WYCINKA SALON MEBLOWY
DRZEW
1000 m2 ekspozycji

tel. 535-013-523
USŁUGI
PODNOŚNIKIEM
Zasięg:

• 20 m • 30 m •
tel. 788 081 644

Nawojowa Góra
ul. Krakowska 109

(przy trasie 79)

Zapraszamy:
pn. - pt. 10 00 - 18 00
sob
10 00 - 13 00

 504 855 100

SPRZEDAŻ
RATALNA

• meble
• materace
• łóżka
• sofy
• wypoczynki
• narożniki
• krzesła
• stoły
• dekoracje

Liszki 552

Krzeszowice ul. Legionów Polskich 2
tel. 796 871 058

KOTŁY
PIECE C.O.

PRODUCENT TRACZ
www.kotlyosiek.pl

Osiek 34, tel. 32 642 73 97

1m
1,2 m
1,4 m
1,7 m

- 1650 zł
- 1800 zł
- 2050 zł
- 2200 zł

1,9 m - 2350 zł
2,2 m - 2500 zł
2,5 m - 2600 zł

KOCIOŁ DWUPALENISKOWY
Z PODAJNIKIEM

1,8 m - 6400 zł

2,5 m - 6700 zł
dro

ga

, 660 797 805
Tel. 12 280 60 90
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OPIEKA NAD OSOBAMI
STARSZYMI, PRACE DOMOWE
Ciepła, sympatyczna Pani,
pochodząca z Ukrainy, z doświadczeniem
w opiece nad ludźmi w podeszłym wieku
ZAOPIEKUJE SIĘ STARSZĄ OSOBĄ,
UGOTUJE, POSPRZĄTA, ZROBI ZAKUPY.
Pracy poszukują także inne osoby z Ukrainy
- w zakładach produkcyjnych, magazynach,
także restauracjach.

TYNKÓW
MIESZALNIE FARB I

BOLIX oraz KNAUF

Tel. 696 148 291

STAROCIE, BIBELOTY,
PORCELANA, KSIĄŻKI

• SPRZEDAŻ • SKUP •

tel. 662 660 373

Proﬁle, płyty gipso

prawy, gipsy, wełna,
we i OSB, kleje, fugi, za

otwarte:
00
00
pn - pt 6 - 18
00
00
Sobota 6 - 13
lakiery,
styropian, tynki, farby,
artykuły elektryczne
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RAZEM DLA LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI
„NA NARTACH PO UŚMIECH” MINIGRANTY
IKEA KRAKÓW
Akcja „Na Nartach Po Uśmiech” - zdrowe dzieci jadą na nartach, aby pomóc
ciężko chorym pacjentom z Hospicjum dla Dzieci Alma Spei. Tegoroczna
III edycja zawodów sportowych odbędzie się na stoku w Sieprawiu, 25
lutego (sobota) o godz. 11.00.

Impreza łączy sportową rywalizację, fantastyczną zabawę
i ważny cel, jakim jest wsparcie podopiecznych hospicjum.
Zawodnicy będą nie tylko
III ZAWODY
walczyć o medale dla siebie,
O PUCHAR
ale przede wszystkim będą jeSIEPRAW-SKI 2017
chać po uśmiech i medal dla
ciężko chorych koleżanek
lutego jedziemy dla dzieci
i kolegów, Bo chociaż mali paz Hospicjum „Alma Spei”
2017
cjenci z „Alma Spei” nie mogą
zapisy:
• upominki i dyplom
szusować, to bardzo się cieszą,
start
00
www.pousmiech.pl
dla każdego
godz.
gdy ktoś robi to z myślą o nich.
www.facebook.com/pousmiech
• atrakcje dla dzieci
Medale, które dostaną chore
stok narciarski
dzieci ( takie same jak zawodDatki z imprezy zostaną przeznaczone na pomoc
w Sieprawiu
nieuleczalnie chorym dzieciom z Hospicjum „Alma Spei”
nicy na stoku) są dla nich i ich
rodziców symbolem BYCIA
RAZEM w trudnych chwilach. Na wszystkich uczestników zawodów będą czekały atrakcyjne nagrody i mały poczęstunek.
Wolontariusze „Alma Spei” przygotują też dla najmłodszych zabawy i konkursy. Datki zebrane podczas akcji zostaną przeznaczone na pomoc podopiecznym hospicjum.

NA NARTACH PO UŚMIECH

25
11

Zgłoszenia przyjmujemy do 22 lutego za pośrednictwem fanpage’a:
https://www.facebook.com/pousmiech/ (w wiadomości prywatnej)
lub mailowo: zapisy@pousmiech.pl.

W zgłoszeniu należy wpisać imię i nazwisko dziecka (uczestnika zawodów) oraz rok jego urodzenia.
Warunkiem wpisania na listę startową jest wpłata darowizny przelewem na konto Fundacji Hospicjum dla Dzieci „Alma Spei”. Kwota darowizny jest dowolna. Sugerujemy wpłatę 30 zł od uczestnika, ale nie chcemy nikogo ograniczać :)

Konto Alma Spei do wpłat:
BGŻ BNP Paribas 08 2030 0045 1110 0000 0155 0700
Tytuł przelewu: DAROWIZNA – akcja “PO UŚMIECH”,
imię i nazwisko dziecka (uczestnika zawodów) oraz rok jego urodzenia.
Dla pierwszych 15 osób, które zgłoszą się na zawody i wpłacą darowiznę mamy zdjęcia Kamila Stocha z autografem! Więcej informacji o akcji: www.pousmiech.pl

Apel o pomoc na rehabilitację dla
Maćka, mieszkańca Zabierzowa

IKEA Kraków szuka organizacji, z którymi nawiąże
współpracę przy realizacji projektów na rzecz lokalnej społeczności. Wsparcie w postaci produktów
IKEA otrzymają wybrane podmioty prowadzące
działania w zakresie rozwoju dzieci lub ochrony środowiska naturalnego. Zgłoszenia przyjmowane będą do 28 lutego 2017 roku.
Minigranty IKEA Kraków to
program, którego celem jest
wsparcie działań z priorytetowych dla IKEA obszarów, jakimi są: edukacja i rozwój dzieci
oraz ochrona środowiska naturalnego. Do programu mogą
się więc zgłaszać organizacje
i podmioty, które chcą zrealizować projekty przyczyniające się
do wyrównywania szans rozwoju i nauki dzieci, poprawiające
warunki życia rodzin, pomagające dzieciom chorym i niepełnosprawnym, promujące działania edukacyjne lub budujące
świadomość ekologiczną wśród
najmłodszych. IKEA angażuje
się też w projekty mające pozytywny wpływ na środowisko
naturalne i przyczyniające się
do poprawy jego stanu poprzez
m.in. segregowanie i racjonalne gospodarowanie odpadami,
oszczędzanie wody i energii,
przeciwdziałanie marnowaniu
jedzenia, edukacje ekologiczną.

- Globalną wizją IKEA jest
tworzenie lepszych warunków
życia dla wielu ludzi. W IKEA
Kraków cel ten realizowany jest
w wymiarze lokalnym. Dlatego
wesprzemy projekty, które zostaną zrealizowane na terenie
Krakowa lub okolic – mówi Natalia Leszczyńska, Koordynator
ds. Zrównoważonego Rozwoju
w IKEA Kraków.
Wybrani partnerzy otrzymają
produkty IKEA o wartości od
2 000 zł do 7 000 zł do wyko-

rzystania przy realizacji projektu. W szczególnych, uzasadnionych przypadkach kwota może
ulec zwiększeniu. Aby wziąć
udział w programie, przedstawiciele organizacji powinni
zapoznać się z jego zasadami
dostępnymi na stronie www.
ikea.pl/krakow. Następnie, do
28 lutego 2017 roku włącznie,
przesłać uzupełniony formularz
współpracy i opis projektu drogą elektroniczną na adres: anna.
rusinek@ikea.com

IKEA Kraków istnieje od 1998 roku. We wrześniu 2011 roku zakończyła się przebudowa sklepu, po której obiekt stał się jednym z najnowocześniejszych sklepów IKEA w Polsce. W międzynarodowym konkursie IKEA Store Award 2014, IKEA Kraków uznana została za jeden
z 5 najlepszych sklepów IKEA na świecie. Ocenie poddawane były m.in. takie czynniki, jak: standardy pracy, niska rotacja pracowników, współpraca
z lokalnymi dostawcami czy zadowolenie klientów. IKEA Kraków oferuje ponad 9 tys. produktów zlokalizowanych w 64 inspirujących wnętrzach.
Ponadto posiada przestronną restaurację na 500 miejsc siedzących z bezpłatnym dostępem do Internetu, miejscem dla karmiącej mamy oraz
strefą zabawy dla najmłodszych, a także bezpłatną bawialnię „Czarodziejski Las Smaland” z profesjonalną opieką dla dzieci w wieku 3-10 lat.
Nazwa marki IKEA to akronim – skrót utworzony z pierwszych liter imienia, nazwiska oraz nazw farmy i parafii, skąd pochodzi założyciel
firmy (Ingvar Kamprad Elmtaryd Agunnaryd).

.

Maciek ma 19 lat, jest uczniem 3 klasy Zespołu Szkół Mechanicznych w Krakowie, gdzie poszedł z zamiłowania do
samochodów. Niestety miłość do motoryzacji przybrała
tragiczny skutek. W grudniu 2016 r. Maciek uległ ciężkiemu wypadkowi komunikacyjnemu i doznał rozległych
obrażeń czaszkowo-mózgowych, masywnego obrzęku
mózgu, pnia mózgu, a następnie jego uszkodzenia. Na
skutek tych obrażeń chłopak ma lewostronny niedowład. Jest w stanie wegetatywnym, nie mówi, nie siedzi,
nie chodzi, nie trzyma nawet samodzielnie głowy, karmiony jest przez sondę żołądkową. Lekarze nie dawali
mu szans na przeżycie. A jednak Maciek walczy…
Marzeniem rodziny jest, by ten pełen życia i radości
chłopak do nich powrócił. Jednak by to mogło mieć
miejsce Maciek musi odbyć bardzo intensywną i wielomiesięczną rehabilitację, która niestety jest bardzo
kosztowna. Chłopak wymaga bowiem 24-godzinnej
opieki. Ośrodek rehabilitacyjny, który daje jakiekolwiek szanse na polepszenie jego sytuacji, jest prywatny. Miesięczny koszt pobytu to ponad 20 000 zł. Aby
pobyt w nim był możliwy, potrzebna jest pomoc finansowa.
Zwracamy się zatem z prośbą, do każdego,
któremu los Maćka nie jest obojętny, o wsparcie.
Osoby, które zechcą przekazać 1% swojego podatku na rehabilitację Maćka
mogą to uczynić wpisując w zeznaniu podatkowym dane Fundacji VOTUM tj.
KRS: 0000272272.
Fundacja utworzyła specjalne konto, na które można wpłacać darowizny
– koniecznie z dopiskiem: Maciej Koziatek.

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.

Z góry serdecznie dziękujemy wszystkim ludziom dobrego serca!
W sprawie pomocy prosimy o kontakt z mamą Macieja
– p.Urszulą Koziatek: tel. 602 488 043.

32-300 Olkusz, ul. Przemysłowa 14

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

Informacje, Reklamy

małopolski

Auchan Bronowice ul. Stawowa 61,
31-644 Kraków

lub zadzwoń
(12) 349 86 37 w godz. 08:00-14:00

ZBIERZ DRUŻYNĘ I STWÓRZCIE MACHINĘ!

JUBILEUSZOWA EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU „EKSPERYMENT ŁAŃCUCHOWY”

Jak przetransportować metalową kulkę z punktu A do punktu B, wykorzystując przy tym jak najwięcej praw fizyki? Oto wyzwanie,
którego po raz piąty podejmą się uczestnicy jedynego takiego eksperymentu w Polsce. W konkursie może wziąć udział każdy,
niezależnie od wieku. Wystarczy do 31 marca 2017 przesłać zgłoszenie, a następnie skonstruować machinę transportującą kulkę
i zaprezentować ją publiczności podczas finału konkursu. Pula nagród V edycji Eksperymentu Łańcuchowego to aż 50 000 zł.
Eksperyment Łańcuchowy to inicjatywa promująca praktyczne podejFilmowa relacja z IV edycji Eksperymentu Łańcuchowego
ście do nauki fizyki. W konkursie nie ma limitu wiekowego, a jedyne
- https://youtu.be/sIzTsNPXR48
ograniczenie stanowią: wyobraźnia, czas oraz przestrzeń. Urządzenie
Harmonogram konkursu
powinno być zbudowane tak, aby transfer kulki trwał od 20 do 120
•
Do
31
marca
2017
–
przyjmowanie zgłoszeń
sekund i by zmieściło się ono na pełnowymiarowej ławce szkolnej.
Zgłoszenia dokonać można poprzez formularz online na stroProjektując machinę uczestnicy mogą wykorzystać dowolną liczbę
nie www.lancuch.if.uj.edu.pl. Po jego wypełnieniu, organizator
zjawisk fizycznych, których poziom skomplikowania powinien odpoprzesyła zespołowi metalowe kulki, a ten może rozpocząć pracę nad
wiadać kategorii wiekowej zespołu (przedszkole, szkoła podstawowa,
projektem i realizacją machiny.
gimnazjum, szkoła średnia, studenci, rodziny, 25+). Prawa fizyki mogą
posłużyć zarówno do transportu kulki, jak i być uruchamiane przez • Do 8 maja 2017 – dostarczenie dokumentacji
kulkę w trakcie jej przemieszczania się. Podczas wielkiego finału, który
Po skonstruowaniu urządzenia drużyna przesyła dokumentację do
odbędzie się 27 maja 2017 roku w Krakowie, urządzenia zostaną połąorganizatora, czyli nazwę projektu oraz opis działania machiny.
czone w jeden łańcuch.
Dokumentację można uzupełnić materiałami foto i wideo.
Pierwsze edycje konkursu wzbudziły zainteresowanie nie tylko wśród • 27 maja 2017 - jubileuszowy finał w Krakowie
uczniów, ale również i dorosłych. Do organizatora, którym jest UniwerUczestnicy przyjeżdżają na niego wraz ze swoimi urządzeniami,
sytet Jagielloński, zaczęły zgłaszać się również rodziny i przedstawiciew celu zaprezentowania ich działania.
le firm, chcący wziąć w nim udział. Stworzono więc nowe kategorie, Formularz zgłoszeniowy i regulamin konkursu dostępne są na
a tym samym umożliwiono udział w Eksperymencie Łańcuchowym stronie Eksperymentu Łańcuchowego - www.lancuch.if.uj.edu.pl.
dosłownie wszystkim.
Dołącz do nas również na Facebooku: www.facebook.com/Ekspe- To była świetna decyzja, gdyż fizyka jest wokół nas na co dzień i warto
się jej uczyć. Biorąc udział w Eksperymencie Łańcuchowym, uczymy
się również działać zespołowo, asertywnie komunikować i zarządzać
projektem - mówi Daniel Dziob, koordynator projektu, Uniwersytet
Jagielloński w Krakowie. – Jak świetnie bawimy się fizyką, można zobaczyć na własne oczy, podczas otwartego dla publiczności finału, kiedy to wszystkie urządzenia zostają połączone w jeden łańcuch i kolejno
uruchamiane. W ciągu czterech minionych edycji, łącznie skonstruowano 347 machin! – dodaje Daniel Dziob.
Jury ocenia projekty i urządzenia biorąc pod uwagę: liczbę wykorzystanych praw fizyki oraz ich umiejętne wyjaśnienie, stopień zaawansowania machiny, a także pomysłowość i estetykę wykonania. Każda
kategoria wiekowa oceniana jest indywidualnie i w każdej z nich przyznawane są nagrody. Ich pula w V edycji wynosi aż 50 000 zł.

rymentLancuchowy.

Organizatorzy

Konkurs organizowany jest przez Koło Naukowe Biofizyki Molekularnej i Fizyki Medycznej oraz Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki
Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego we współpracy z Wydziałem
Edukacji Uniwersytetu w Lublanie. Patronat honorowy nad V edycją
„Eksperymentu Łańcuchowego” objęli: Marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa, Wojewoda Małopolski Józef Pilch, Rektor
Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. med. Wojciech Nowak oraz
Prezes Polskiego Towarzystwa Fizycznego prof. dr hab. Katarzyna
Chałasińska-Macukow.
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Gabriela Gargaś :
A między nami wspomnienia

Współczesność miesza się z przeszłością. Zdrada z rozpaczą. Niewinność z pożądaniem. A w tle
widmo wojny. Zakazana, wojenna miłość, która
nie powinna się zdarzyć.

ZWYCIĘZCA KONKURSU
KOLĘD I PASTORAŁEK
Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Lisiecka” zwycięzcą XVI Wojewódzkiego Konkursu Kolęd
i Pastorałek w Krakowie.
Wojewódzki Konkurs Kolęd
i Pastorałek już po raz XVI został zorganizowany przez Międzyszkolny Ludowy Zespół
Pieśni i Tańca „Krakowiak”.
W konkursie wzięło udział 48
wykonawców z różnych stron
naszego województwa. Poziom umiejętności wokalnych
uczestników konkursu był
bardzo wysoki a repertuar bardzo różnorodny. Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Lisiecka”
pięknie reprezentował Gminę
Liszki, czego efektem są wyniki konkursu.
Z wielką dumą i przyjemnością informujemy, iż grupa reprezentacyjna naszego zespołu
zajęła I miejsce (dziewczynki)

i III miejsce (chłopcy) w XVI
Wojewódzkim Konkursie Kolęd i Pastorałek w Krakowie
w kategorii 8 - 13 lat Zespoły.
Wyniki konkursu zostały ogłoszone 20 stycznia br. podczas
galowego koncertu laureatów
w Krakowie.
Jeszcze raz ogromne gratulacje
dla dzieci oraz podziękowania
dla Pani Katarzyny Sikory
za wybór repertuaru, pomoc
w wokalnym przygotowaniu
dzieci, uszycie elementów strojów, zrobienie podłaźniczek
a także upieczenie przepysznych precelków i pierniczków.

Tosca Moon Lee : Judasz

Sądziłeś, że znasz tę historię… Historia nadaje mu
różne imiona. Złodziej. Kłamca. Zdrajca. Zhańbiony
i okryty złą sławą samobójcy, stał się człowiekiem,
którego imię jest synonimem zdrady… A także jedynym uczniem, którego Jezus nazwał „przyjacielem”.

Elisabeth Herrmann : Śnieżny wędrowiec

Magdalena Wala : Marianna

Co zrobić, gdy grają werble, młoda krew wre,
a zapaleńcy gotują się do walki? Podczas gdy
wszystkie zwyczajne kobiety przygotowywały
swoich mężów i synów do powstania listopadowego, Marianna, nadzwyczaj charyzmatyczna
i odważna, postanowiła, że zamieni koronki na
mundur i sama wyruszy na bitwę.

Kate Andersen Brower : Rezydencja :
sekretne życie Białego Domu

Wejdź do domu, w którym zamieszka przyszły
prezydent USA. Jakie tajemnice skrywają rodziny Kennedych, Reaganów, Bushów i Obamów?
Co robi prezydent USA, gdy zamykają się za nim
drzwi rezydencji?

John Townsend : Zdradzieckie szczyty

Ktoś porywa małego chłopca. Prowadzone w
tej sprawie śledztwo utknęło w martwym punkcie. Cztery lata później w lesie znaleziono ludzki
szkielet. Posterunkowa Sanela Beara ma przekazać ojcu chłopca straszną wiadomość. Jednak
spotkanie z przystojnym Darko Tudorem, który
pracuje w leśnej stacji badawczej zajmującej się
życiem wilków, rodzi w niej wątpliwości. Czy to
rzeczywiście było porwanie?

Jest to książka inna niż wszystkie. Tu nie czytamy
stron po kolei. Zaczynamy od strony 4 i skaczemy
po stronach zgodnie z naszymi odpowiedziami.
Jeśli odpowiedź jest właściwa otrzymujemy wyjaśnienie do pytania i kolejne zadanie, jeśli odpowiedź jest zła, musimy wrócić i znaleźć poprawną
odpowiedź. To super zabawa, ale też rewelacyjna forma nauki!

Robert Bryndza : Dziewczyna w lodzie

Agnieszka Stelmaszyk :
Tajemnica weneckiej maski

Jej oczy szeroko otwarte. Usta rozchylone, jak
gdyby miała przemówić. Jej ciało zamarznięte
w lodzie… A to dopiero początek. Kiedy młody
chłopak odkrywa w londyńskim parku zamarznięte ciało kobiety, detektyw Erika Foster zostaje
wezwana, by poprowadzić śledztwo w sprawie
morderstwa.

Nieoczekiwane zaproszenie i stare, pełne kurzu i
pajęczyn zamczysko w środku burzy. A do tego
tajemniczy stryj Edward. To może wróżyć albo
niesamowite przygody, albo… niesamowite kłopoty.

vv Tekst: Anna Kruczek
www.liszki.pl

KOMPRA
BIURO RACHUNKOWE

tel. 32 754 56 70
Ponad 22 lata
doświadczenia

ZWIĄZKI MIĘDZY RODZINĄ, PRZYRODĄ,
A SPOŁECZEŃSTWEM - ZAJĘCIA DLA RODZICÓW

Późnym popołudniem 10 stycznia 2017 r. w SP im. św. Jana Pawła II w Bęble odbyło się spotkanie
z rodzicami, których dzieci biorą udział w projekcie „Małe przygody dzieci w wielkim świecie natury”
dofinansowanego przez Fundację BGK w programie „Na dobry początek”.
Projekt, który jest realizowany od
stycznia 2017 r. do czerwca 2017
r. ma na celu ukierunkować dzieci
i wskazać rodzicom wartości związane z przyrodą, co wpłynie na
poprawę jakości życia dzieci także
w przyszłości. Poprzez realizację
projektu chcemy zbudować trwałą
więź z przyrodą, która przenika
każdy aspekt życia codziennego
i zachęcić dzieci do zdobywania
wiedzy o przyrodzie i otaczającym
świecie w niestandardowy sposób.
Zajęcia skierowane do rodziców
przeprowadziła pani dyrektor Lucyna Kurek (pedagog specjalny-terapeuta), a głównym tematem
był dobroczynny wpływ przyrody
i jej niebagatelna rola w procesie
wychowania. W trakcie spotkania
dość obszernie omówiono zespół
deficytu natury oraz cenę jaką
ludzkość płaci za odwrócenie się
od przyrody. Poruszono również
kwestię deficytu uwagi wynikającą z nadmiernego używania
nowych technologii odnosząc się
do różnych przykładów z życia co-

dziennego takich jak zwiedzanie
muzeum z telefonem w ręku czy
współczesne spotkania przy kawie
również z telefonem.
Pani dyrektor wskazywała również jak chronić dzieci przed różnymi negatywnymi bodźcami
zewnętrznymi, które napływają
z różnych źródeł takich jak telewizja czy Internet. Namawiała
również do obopólnej współpracy z nauczycielami w kwestii
wychowania jeśli zaistnieje taka
potrzeba. Do rodziców, którzy
licznie przybyli na spotkanie
skierowała bardzo mądre słowa
„Szczególnym jednak niebezpieczeństwem dla naszego dziecka: małego jeszcze, wrażliwego
i kruchego psychicznie jest nadmiar obrazów i treści informujących o złu gdyż to niszczy subtelność emocjonalną dziecka”.
Dlatego też po przez realizację projektu będziemy starać się, aby dobre
nawyki również związane z podnoszeniem świadomości ekologicznej w dziecku odkrywać, pobudzać,

rozwijać, a zwłaszcza je utrwalać.
W trakcie spotkania omówiono
również harmonogram poszczególnych działań przewidzianych
w projekcie i sposób w jaki mają zaangażować się rodzice. W styczniu
wybieramy się z dziećmi do kina na
film dokumentalno-przyrodniczy
„Królestwo”, przeprowadzone będą
również zajęcia „Podaruj choin-

ce świątecznej drugie życie” oraz
rozpoczęliśmy cykl zajęć dla dzieci
z wykorzystaniem książek o przyrodzie. O kolejnych działaniach
będziemy Państwa informować na
bieżąco.
vv tekst: J. Patej

www.wielka-wies.pl
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JAK WYGLĄDAĆ PIĘKNIE I OLŚNIEWAJĄCO O KAŻDEJ PORZE ROKU?
POZNAJ DOBROCZYNNY WPŁYW ŚLUZU ŚLIMAKA NA SKÓRĘ!

Instytut Urody Elf
Krzeszowice, ul. Daszyńskiego 1
Gabinet KosmetycznoSzkoleniowy Elf
Krzeszowice, ul. Targowa 47
tel. 668-990-679
gabinetelf@wp.pl

Cena regularna zabiegu
twarz + szyja + dekolt:
180 zł
TERAZ PROMOCJA:
do 8 marca cena zabiegu
twarz + szyja + dekolt
tylko: 150 zł

www.instytutelf.pl

Centrum Metalowe
i Wypożyczalnia Sprzętu
Budowlanego
Liszki 523
tel. (12) 378 40 90
668 501 723
e-mail: centrum@widor.com.pl
www.widor.com.pl

Dobroczynne właściwości śluzu ślimaka są znane od wieków i były wykorzystywane przede wszystkim przez lekarzy. Stosunkowo niedawno okazało się, że śluz ślimaka Helixaspersa może stanowić też świetny składnik aktywny
kosmetyków. W latach 80. XX w. hodowca ślimaków z Chile zaobserwował, że w wyniku bezpośredniego kontaktu
z wydzieliną tych mięczaków skóra jego rąk staje się gładsza, ranki szybciej się goją, a drobne blizny znikają. Zapoczątkowało to intensywne badania nad możliwością wykorzystania śluzu ślimaka w pielęgnacji skóry i zaowocowało
pierwszymi kremami z tym cennym składnikiem.
Ślimaki wydzielają przede wszystkim śluz, który ułatwia im lokomocję. Składa
się on głównie z wody i nie ma żadnej aktywności biologicznej. Kiedy jednak
dojdzie do uszkodzenia ich skóry, produkują obronną wydzielinę o bogatym
składzie, która wspomaga szybką regenerację i naprawę uszkodzeń oraz
działa ochronnie. I to właśnie ta druga wydzielina znalazła zastosowanie
w kosmetyce. Jest ona bogata w ważne dla kondycji skóry związki:
• naturalną alantoinę, która stymuluje podziały komórkowe i odbudowę
tkanek, przyspiesza gojenie uszkodzonego naskórka, łagodzi podrażnienia;
• proteiny zbliżone do występujących w skórze człowieka, dzięki nim staje
się ona lepiej odżywiona, gładsza i rozświetlona;
• witaminy, głównie A, C i E działające przeciwrodnikowo, poprawiające
strukturę skóry;
• alfa-hydroksykwasy (w tym kwas glikolowy) działające delikatnie złuszczająco, pomagają w odbudowie naskórka;
• mukopolisacharydy działające nawilżająco i chroniące skórę przed
niekorzystnym wpływem czynników zewnętrznych;
• enzymy proteolityczne, które wspomagają prawidłowy balans proteaz
w skórze i wpływają na zachowanie odpowiedniego poziomu kolagenu
i elastyny;
• kolagen i elastynę, podstawowe białka skóry właściwej, gwarantujące
jej elastyczność i jędrność;
• naturalne antybiotyki chroniące przed stanami zapalnym.
WSKAZANIA DO ZABIEGU:
Cera:
• Dojrzała
• Wymagająca regeneracji
• Uszkodzona
• Podrażniona
EFEKTY ZABIEGU:
• Regeneracja uszkodzonego naskórka
• Odmłodzenie i poprawa jędrności skóry
• Likwidacja blizn i przebarwień
• Złagodzenie podrażnień i rumienia
• Pobudzenie syntezy kolagenu i elastyny
SKŁADNIKI AKTYWNE:
• Poly-Helixan PF - śluz szczęśliwego ślimaka odżywia skórę, przyśpiesza jej regenerację, wygładza i redukuje blizny, łagodzi podrażnienia i
stany zapalne

• Antileukine6 - wyciąg ze złotych alg niweluje rumień i podrażnienia
• Pantenol – skutecznie nawilża skórę, nadając jej miękkość i elastyczność. Łagodzi podrażnienia i stany zapalne, przyspiesza regenerację i
odbudowę naskórka. Poprawia funkcję bariery lipidowej, zwiększając
odporność skóry na działanie czynników zewnętrznych.
Połączenie wymienionych substancji w śluzie ślimaka sprawia, że znajduje
on zastosowanie w przypadku bardzo wielu problemów skórnych. Kosmetyki zawierające wydzielinę Helixaspersa sprawdzą się w przypadku
każdej cery, w tym cer problematycznych. Będą odpowiednie dla cery
dojrzałej, ponieważ pomogą w walce ze zmarszczkami, redukując je
i wygładzając skórę, a zawartość przeciwutleniaczy i mukopolisacharydów
ochroni ją przed czynnikami powodującymi starzenie. Dzięki zawartości
AHA i antybiotyków, śluz ślimaka wspomaga walkę z trądzikiem. Jego
działanie nawilżające będzie pożądane w przypadku cer suchych. W przypadku skór wrażliwych, krem ze śluzem ślimaka pozwoli na złagodzenie
podrażnień. O wydzielinie ślimaka warto pamiętać w przypadku specyficznych problemów, takich jak rozstępy i inne blizny, np. potrądzikowe.
Dzięki swoim unikatowym właściwościom wyraźnie redukuje blizny,
sprawia, że stają się mniej widoczne. Kosmetyki ze śluzem ślimaka będą
także świetnym rozwiązaniem w przypadku podrażnień po inwazyjnych
zabiegach, np. po mezoterapii igłowej, mikroigłowej i eksfoliacji kwasami.
Zawarta w nich wydzielina ślimaka, działa regenerująco i zapobiega
powstawaniu stanów zapalnych.
Intensywna regeneracja uszkodzonego naskórka zimą na bazie profesjonalnych kosmetyków ze śluzem szczęśliwego ślimaka to najlepsze
antidotum dla zniszczonej skóry! Zapraszamy do Instytutu Urody Elf na
najnowszy zabieg odbudowujący w super atrakcyjnej cenie :)

• SYSTEMY OGRODZENIOWE

siatki plecione • panele ogrodzeniowe • bramy i furtki • ogrodzenia sportowe

• MOCOWANIA

zamocowania ogólne • śruby zwykłe wzmacniane drobnozwojowe • śruby i akcesoria nierdzewne
• uchwyty • opaski • złącza • wkręty

• LINY, ŁAŃCUCHY
• NARZĘDZIA I ELEKTRONARZĘDZIA
budowlane • glazurnicze • ogrodnicze • mechanika • makita • bosch • hitachi
• einhell • osprzęt do elektronarzędzi

• ART. BHP

Zadzwoń!
Doradzimy

12 378 40 90

spodnie • bluzy • buty • kaski • maski • kamizelki • polary

• KOSTKA BRUKOWA
• MATERIAŁY BUDOWLANE

pustaki • kleje • zaprawy • sucha zabudowa • materiały izolacyjne • farby i lakiery • kominy • okna dachowe • płyty OSB

Jesteśmy
konsekwentni
w tym co robimy

• WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU BUDOWLANEGO

zagęszczarki • młoty wyburzeniowe • nagrzewnice • osuszacze • agregaty • szlifierki • betoniarki i wiele innych
Jesteśmy dystrybutorem marek:
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Geodezja, Pośrednictwo, Wycena S.C.
Licencje nr: 5768, 14102, 16297
Agata Kulczycka, Maciej Kulczycki

JUNIOR DEMOKRACJI 2016

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

32-065 Krzeszowice, Rynek 7, tel./fax. (12) 282 16 01 / biuro@geokontrakt.pl
PON –PT. 900–1200 oraz 1400–1800; SOB. 900–1200;
Poza godzinami pracy kontakt telefoniczny: 501 579 465, 501 579 526

SPRZEDAMY!!!

MIESZKANIA:
• Kraków, ul. Wrocławska 3 pokoje, 59 m²
365 000 zł
• Kraków, ul. Malachitowa 1 pokój, 32 m²
190 400 zł
• Krzeszowice, os. Targowa 2 pokoje, 37 m²
175 000 zł
• Krzeszowice, okolice Nowej Wsi 4 pokoje, 76 m² 360 000 zł
DZIAŁKI BUDOWLANE:
• Krzeszowice, os. Czatkowice
z projektem domu jednor. 2400 m²
199 000 zł
• Krzeszowice, os. Czatkowice z War. Zab. 1200 m² 145 000 zł
• Krzeszowice, os. Zbik 5500 m²
400 000 zł
• Krzeszowice, 900 m2
110 000 zł
300 000 zł
• Krzeszowice, 2000 m2
2
70 000 zł
• Krzeszowice, 1100 m
• Krzeszowice, Os. Czatkowice, uzbrojona, 2500 m2 300 000 zł
80 000 zł
• Siedlec, 1200 m2
90 000 zł
• Nowa Góra, uzbrojona, blisko centrum 1400 m2
• Tenczynek, centrum 990 m²
z projektem i uzgodnieniami
125 000 zł
• Tenczynek, centrum 2700 m²
295 000 zł
2
• Tenczynek, 1650 m z mediami
250 000 zł
105 000 zł
• Tenczynek, 800 m2 z mediami
• Tenczynek, blisko centrum, z mediami 2700 m² 265 000 zł
• Wola Filipowska – Pasternik, 1700 m²
110 000 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
• Mogilany, 1200 m2
60 000 zł
DZIAŁKI ROLNE:
2
• Brzezinka k/Rudawy z możliwością zabudowy 3000 m 55 zł/1 m2
• Brzezinka k/Rudawy, rolna, 3 ha
330 000 zł
• 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, os. Czatkowice 110 m2 pow. uż.
380 000 zł
• Krzeszowice, ścisłe centrum
299 000 zł brutto
- 90 m2 P.U., działka 100 m2 F-ra Vat
• Krzeszowice, Centrum, 800 m2
z zabudowaniami 150 m2
260 000 zł
380 000 zł
• Krzeszowice, 260 m2 stan surowy
• Krzeszowice, 115 m² do zamieszkania
310 000 zł
• Wola Filipowska, 257 m² + garaż
460 000 zł
• Tenczynek, 95 m²
300 000 zł
• Tenczynek, pod lasem, blisko centrum 1800 m² działki
z domem jednor. 193 m² P.U.,
420 000 zł
• Paczółtowice, Dom jednor. Stan sur. Zamkn. 120 m²
P.U. na działce 950 m²
250 000 zł
• Zalas, 70 m² + zab. gosp.
180 000 zł
• Rząska, dom jednor. 900 m² działki
185m² P.U. domu
660 000 zł
• Miękinia, dom jednor. 70 m² P.U.
na działce 1165 m²
150 000 zł
• Karniowice k/ Trzebinii, dom jednor. Część. Wyremont.
100 m² z bud. gosp. 766 m² działki
159 000 zł
• Czerna, dom jednor. 180 m²
z garażem na działce 1600 m² NOWY
480 000 zł
KOMERCJA:
• Krzeszowice
Dr. Kraj. 79 Pawilon Handl. - Usł.- Biur. 35 m2
100 000 zł
• Trzebinia przy DK79: Budynek biurowy z pom.
użytkowymi 210 m² na działce 2660 m²
800 000 zł

ZAMIENIMY!!!

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

WYNAJMIEMY!!!

Krzeszowice: Lokal w pawilonie handlowym 55 m2 2200 zł/mc netto + opłaty bieżące
Trzebinia: Obiekt biurowo-usługowy przy drodze kraj. 79 pow. 103 m2 komfort
1800 zł netto+ 23% vat + dzierżawa działki przy obiekcie 2660 m2 do negocjacji

NOWOŚĆ!!
POŚREDNICZYMY
W POZYSKIWANIU
CZNYCH,
KREDYTÓW HIPOTE
GOTÓWKOWYCH
E
ORAZ PRZY ZAKUPI
SAMOCHODÓW.

Powyższe ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

U NAS WYNEGOCJUJESZ PROWIZJĘ!

„Junior Demokracji 2016” – to najciekawszy projekt społeczny i pierwsze miejsce
w Powiecie Krakowskim przyznany dla grupy inicjatywnej z Wielkiej Wsi (Kamila
Kulczyk, Anna Calik, Natalia Sobocińska, Klaudia Szumny, Julia Wierzbicka, Laura
Zaręba) pod opieką Joanny Patej za projekt „Cyberprzestrzeń, nasza przestrzeń”,
który będzie realizowany w roku 2017 na terenie Gminy Wielka Wieś.
Projekt adresowany będzie do
młodzieży w wieku od 13 do 19
lat. Do konkursu zgłoszono 32
opracowane projekty społeczne
z 10 gmin Powiatu Krakowskiego, łącznie 172 uczniów
reprezentujących szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne
z 10 gmin powiatu krakowskiego w tym także z Gminnej
Biblioteki Publicznej z Wielkiej
Wsi. Zespoły konkursowe liczące od 3 do 5 osób pracowały
pod opieką osoby dorosłej nad
pomysłem projektu społecznego odpowiadającego na wcześniej zidentyfikowane potrzeby
i problemy młodych ludzi lub
lokalnych społeczności.
Całość inicjatywy trwała od
czerwca 2016 r. w trakcie której
nie tylko pracowano nad pomysłem, ale również odbywały
się szkolenia adresowane do
młodzieży. Przed nami jeszcze szkolenie adresowane do
opiekunów grypy inicjatywnej.
Do drugiego etapu zakwalifikowało się 20 projektów w tym
projekt zgłoszony przez grupę inicjatywną z Wielkiej Wsi.
Ostatnim etapem konkursu
była prezentacja 1 minutowego filmu promującego projekt
na uroczystej gali, która odbyła się w Starej Auli Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Projekt, który został

najwyżej oceniony przez jury
konkursu realizowany będzie
od lutego 2017 r. do czerwca
2017 r. W trakcie jego trwania
przewidujemy różne działania
i aktywności adresowane do
młodzieży uczęszczających do
szkół na terenie naszej gminy.
Po przez jego realizację chcemy
pokazać inną alternatywę spędzania wolnego czasu niż wpatrywanie się w ekran telefonu
czy komputera.
Zaprosimy również ludzi, którzy pokażą inne możliwości
wykorzystania nowych technologii niż przeglądanie portali
społecznościowych.
Uroczystym podsumowaniem projektu
będzie Gala Filmowa, na której

rozdamy statuetki za najlepsze filmy ukazujące problem
niewłaściwego wykorzystania
nowych technologii. Do naszego projektu zaangażujemy
Gminę Wielka Wieś, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Białym Kościele, pozostałych członków Młodzieżowej
Rady Gminy nieuwzględnionych w zespole projektowym,
Gimnazjum w Białym Kościele
oraz w Modlnicy. Wspierać nas
będzie również Firma Handlowo-Usługową Łukasik Stanisław Łukasik Spółka Jawna.

vv www.wielka-wies.pl

ul. Dębowa 11, 32-067 Tenczynek
tel. kontaktowy: 606 630 628
e-mail: sbbremonty@gmail.com

• adaptacje poddaszy
• zabudowy karton/gips
• suﬁty napinane
• odwierty w betonie
oraz
• inne prace remontowo - budowlane
• solidne i szybkie realizacje
• kompletny, nowy sprzęt budowlany
• przystępne ceny
• wieloletnie doświadczenie w branży budowlanej
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CYKL: Z BAŚNIĄ I LEGENDĄ WĘDRÓWKI PO ZIEMI KRZESZOWICKIEJ

„LEGENDA O
ZACZAROWANYM GARNKU”

SYLWESTROWE SZALEŃSTWO Z KLIKĄ
Klika, a co to takiego? - 29 grudnia, pod Domem Pomocy Społecznej na ulicy Nowaczyńskiego w Krakowie,
zbiera się spora grupa ludzi. Radość nie mieści się w walizkach i plecakach. Dwa, po brzegi załadowane, autokary
wyruszają w kierunku gór. Tak właśnie rozpoczął się kolejny już wyjazd sylwestrowy Kliki. Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół, w skrócie Klika, od 45 lat skupia osoby niepełnoprawne i ich
pełnosprawnych przyjaciół.
To, co jest najpiękniejsze w Klice, dla mnie – osoby dotkniętej
porażeniem mózgowym, to fakt, że słowa wolontariusz czy podopieczny są zupełnie nieadekwatne do relacji łączących Klikowiczów. Więzi te wielokrotnie przekraczają te określenia. Ludzie
uczący się, pracujący, niejednokrotnie mający już swoje rodziny,
za swoich przyjaciół wybrali sobie osoby niepełnosprawne. Dzieląc
wspólnie z nimi czas, swoje radości i smutki. W większych lub
mniejszych grupach, zarówno niepełnosprawni jak i pełnosprawni nawzajem się motywują do pokonywania własnych ograniczeń,
a ich relacje się pogłębiają.
Nie ma nic niemożliwego
Formy spędzania czasu w Klice są przeróżne. Począwszy od spotkań w każdą trzecią sobotę miesiąca u Dominikanów, wspólnych
wyjść do klubu na tańce, do kina lub na basen, aż po wakacyjne wyjazdy na dwutygodniowe obozy, często nad jeziora. W ciągu roku
organizowane są wyjazdy na weekendy w góry. Pod koniec ubiegłego lata, klikowa grupka miłośników gór zdobyła Krywań 2495
m n.p.m. wraz z trzema osobami na wózkach. Jednego z kolegów
wynosząc na szczyt w plecaku. Nie ma nic niemożliwego.
Wyjazd na Sylwestra to tylko jedna z form działalności Kliki.
Polonez w rytmie
„krok w koło”
Ostatnie trzy dni każdego roku Klika, w dwóch grupach - rodzinnej
i studenckiej, spędza w jakiejś górskiej malowniczej miejscowości. Ja
z grupą rodzinną ruszam do Lubomierza. Wokoło lubomierskiej szkoły podstawowej ośnieżone szczyty gór. W szkole w wygodnych salach
rozlokowanych około 80 roześmianych osób. Czas mija nam na spacerach, rozmowach przy pysznej kawie, robieniu wspólnie dekoracji na
sylwestrową zabawę. Wieczorem kolędowanie przy świecach. Z kuchni dochodzą zapachy bigosu i innych smakołyków, przygotowywanych
na powitanie Nowego Roku - niepowtarzalny klimat.
Sylwestrowa sobota. Ciągle jeszcze docierają spóźnialscy Klikowicze. Szkoła staje się coraz bardziej pełna ludzi i kolorowa od balonów
i ozdób z bibuły. Powoli zapada zmrok. W szkolnych klasach prawdziwe salony piękności. W ruch idą lokówki, malowidła, lakiery do
paznokci. Wszyscy, szczególnie damy, chcą pięknie wyglądać. Po
uroczystej kolacji, jak na każdy porządny bal przystało, rozpoczynamy polonezem tańczonym w naszym własnym rytmie ’’krok w koło’’.
Potem już tylko szaleństwo na parkiecie. W parach, w kółku, wózkowym pociągiem po sali, każdy tańczy jak umie. Grunt że w powietrzu
unosi się radość, a głośnie śmiechy mieszają się z muzyką. Przy stanowisku didżeja nasz prezes Grzegorz Sotoła, który jest organizatorem
zarówno tej wspaniałej imprezy jak i wielu innych wydarzeń w Klice.
Wybija północ, ogólna euforia. Wszyscy składają sobie życzenia.
Strzelają korki od szampanów. Niedługo po północy gromadzimy
się na mszy św. aby powierzyć
Bogu Nowy Rok. Po Eucharystii zabawy tanecznej ciąg dalszy. Aż do
białego rana, do ostatniej pary na parkiecie. Kiedy pierwszego styczna popołudniem wracamy do Krakowa, jesteśmy zmęczeni, ale jakże
szczęśliwi, że mogliśmy tak cudownie razem powitać kolejny rok.
Żegnając się po powrocie, już planujemy kolejnie spotkania.
To już mój piąty Sylwester z Kliką i powiem szczerze, trudno mi
sobie wyobrazić inny sposób spędzenia tego czasu. Jakkolwiek
dziwnie by to nie zabrzmiało, dla mnie żadna inna impreza nie
byłaby konkurencyjna z tymi kilkoma zimowymi dniami, pełnymi
radości, śmiechu i przyjaźni.
Wspólne dzieło
Tak niesamowite wydarzenie jest dziełem wielu osób i niewątpliwie najpiękniejszym obrazem Miłosierdzia, jaki ludzie mogą sobie
nawzajem okazać. Jednak nie było by ono możliwe, gdyby nie hojność ludzi dobrego serca, którzy nas wspierają.

Dawno, dawno temu w Zalasiu,
mieszkał sobie pewien garncarz,
który nazywał się Baltazar Cytryna. Codziennie ciężko pracował wydobywając glinę do
wyrobu garnków. Pewnego dnia
znalazł lekko fioletową glinę.
Bardzo mu się spodobała, więc
postanowił, że zrobi z niej garnek. Nie wiedział o tym, że ta
glina ma magiczne właściwości.
Raz wieczorem, po skończonej
kolacji, Baltazar zostawił garnek
pod oknem w kuchni na noc. Tej
nocy była pełnia księżyca. Garncarz rano wchodząc do kuchni
zdziwił się, gdy zobaczył lekko fioletowy garnek pełen złota
i diamentów. Nie wiedział jednak, że jak komuś o tym powie,
to magiczne właściwości znikną.
Pochwalił się sekretem swojemu przyjacielowi Dobromiłowi.
W dniu kolejnej pełni Baltazar
i jego przyjaciel z niecierpliwością czekali na poranek. Zaraz po
pierwszym pianiu koguta wpadli
do kuchni i zajrzeli do garnka. Na
ich twarzach pojawił się wyraz
wielkiego rozczarowania, bo nie
było w nim żadnych bogactw.

Od tamtej pory Baltazar ciągle
szukał magicznej gliny, lecz nigdy jej nie znalazł.
vv Antoni Niemczyk
kl. III b r. szkolny 2015/2016
s.p. Zespołu Szkół w Tenczynku

TEATR KAMISHIBAI
W NAWOJOWEJ GÓRZE
W dniu 31.01.2017 w Nawojowej Górze w ramach zajęć z najmłodszym czytelnikiem odbyły się zajęcia z Kamishibai.
Kamishibai inaczej papierowy teatr, jest to teatr oparty
na ilustracjach. Można go porównać do teatru marionetkowego, w którym miejsce marionetek zajmują ilustracje.

Klika zbiera 1%, z którego dochód idzie na finansowanie Sylwestra
i wielu innych inicjatyw, aktywizujących osoby niepełnosprawne.
Jeśli szukają Państwo dobrego celu, na jaki mogliby przekazać swój
1% podatku, zachęcam do przekazania na Klikę.
Warto wspomagać to wielkie dzieło.
vv Marta Dąbkowska

Najpierw dzieciom została
opowiedziana historia teatru, z jakiego kraju pochodzi oraz razem ustaliliśmy
zasady zachowania się podczas przedstawienia. Obejrzeliśmy przedstawienie pt.:
„Magiczne słowo”, które
uzmysłowiło dzieciom jak
ważne jest w życiu używanie czarodziejskich słów: proszę
, dziękuję. Następnie dzieci odpowiadały na pytania dotyczące
treści przedstawienia. Kolejnym
elementem zajęć było tworzenie kart do teatrzyku. Cała grupa wspólnie stworzyła opowieść
o zielonym groszku i stworzyła

ilustrację do tej opowieści, by na
koniec, za pomocą stworzonych
kart które ilustrowały odpowiedni fragment opowiadania, wystawić w bibliotece przedstawienie.
W zajęciach uczestniczyło 12
dzieci i troje opiekunów.
vv Klaudia Węgrzyn
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KĄCIK KULINARNY

ZAPIEKANE ZIEMNIAKI, JABŁKA I
CEBULA - PYSZNY DODATEK DO OBIADU
Zapiekane ziemniaki, jabłka i cebula... Brzmi trochę dziwnie,
prawda? Dla mnie w każdym bądź razie tak zabrzmiało, jak pomyślałam o tej mieszance. Chciałam zrobić zapiekane ziemniaki
do obiadu – inne, nie takie standardowe i zobaczyłam jabłka,
a potem to już cebula sama mi przyszła na myśl, do tego sól,
pieprz, rozmaryn i gotowe :)
Powiem Wam, że całej rodzinie to połączenie bardzo smakowało, jabłka oddały
cukier cebuli, do tego chrupiące ziemniaki... czego chcieć więcej ;)
Zapiekane ziemniaki,
jabłka i cebula
• 3 ziemniaki (większe niż
mniejsze)
• 4 cebule (większe)
• 4 jabłka
• suszony rozmaryn
• sól i pieprz
• oliwa
• 1/2 kieliszka białego wina
(ewentualnie)
Ziemniaki obieramy i kroimy
w bardzo cienkie plasterki. Cebulę
obieramy i kroimy również na cienkie plasterki. Jabłka myjemy (nie
obieramy!) kroimy na ćwiartki, wycinamy gniazda nasienne i również
kroimy na cienkie plasterki.

W formie (u mnie szklana) układamy na zmianę plasterek ziemniaka,
jabłka i cebuli w kilku rzędach, polewamy delikatnie oliwą, dodajemy
wino, doprawiamy całość świeżo
mielonym pieprzem i solą oraz rozmarynem.

vv Ulla Pałka

Te i więcej przepisów na stronie: www.kuchnianawzgorzu.pl
oraz na profilu na facebooku: www.facebook.com/kuchnianawzgorzu

VINYL SWAP W GALERII BRONOWICE
– TO JUŻ SZÓSTA EDYCJA!

Już po raz szósty w Galerii Bronowice odbędzie się Vinyl Swap - niezwykle popularna
giełda płyt winylowych, kompaktowych, taśm magnetofonowych, gramofonów i wszystkich innych urządzeń, służących do odtwarzania muzyki. To idealna okazja, aby wspólnie
z innymi pasjonatami analogowych brzmień powspominać dawne czasy, podyskutować
o muzyce, a także wymienić się swoimi kolekcjami.
Winyle znowu biją rekordy sprzedaży na całym świecie. Tak dużego zainteresowania czarnymi
płytami nie było od końca lat
80–tych. Entuzjaści muzyki odtwarzanej z gramofonu zgodnie
twierdzą, że płyta winylowa ma
duszę, a wydobyty z niej dźwięk
brzmi niepowtarzalnie. Galeria
Bronowice wychodzi naprzeciw
wszystkim miłośnikom analogowych brzmień i zaprasza na
szóstą już edycję Vinyl Swap. Na
tej muzycznej giełdzie będzie
można odświeżyć kolekcję płyt,
wymienić, kupić lub sprzedać winyle, cd, kasety magnetofonowe,
książki o tematyce muzycznej,
gramofony czy mnóstwo innych,
związanych z muzycznym hobby,
sprzętów. Bezpłatne, specjalnie
przygotowane stoiska czekać będą
na wszystkich zainteresowanych
19 lutego, w godz. 11.00 – 17.00,
w dwóch Co-workingach na
pierwszym piętrze Galerii Bronowice, a także w strefie znajdującej
się przed lokalami.
Vinyl Swap to nie tylko giełda
muzyczna, ale również wyjątkowe koncerty. Na krakowskiej
giełdzie zagości Wide World of
Music Duo w składzie: Andrzej
Trefon – gitara i Jan Cichy – bass

z nowym programem. To znakomici muzycy, grający na co dzień
z wieloma polskimi i zagranicznymi artystami. Obydwaj panowie
brali udział w nagraniu kultowej
i poszukiwanej dzisiaj płyty „Music For My Friends” Big Bandu
Katowice, która ukazała się w serii
Polish Jazz. Koncert odbędzie się
na scenie w strefie pod ringiem na
parterze Galerii Bronowice.
Organizatorzy spodziewają się
kilkudziesięciu profesjonalnych
wystawców, którzy jeżdżą po całej
Europie w poszukiwaniu atrakcyjnych płyt winylowych.

- Na imprezach Vinyl Swap
chcemy udowodnić, że słuchanie muzyki z płyty winylowej nie
musi być drogim, snobistycznym
hobby. Wprost przeciwnie, dlatego tym razem poprosiliśmy
wystawców, żeby przygotowali
również specjalną ofertę tanich
płyt, których ceny zaczynać się
będą nawet od złotówki – mówią
Adrian Karpeta i Piotr Bukartyk
z Non Stop Music, organizacji,
która razem z Galerią Bronowice
przygotowuje Vinyl Swap.
Szósty krakowski Vinyl Swap,
którego organizatorem jest Galeria Bronowice i Non Stop Music,

potrwa sześć godzin. W tym czasie każdy chętny będzie mógł nie
tylko zaprezentować swoją płytotekę, ale i wymienić się z innymi
uczestnikami kolekcjonerskimi
zdobyczami. Udział w giełdzie
jest bezpłatny. Organizatorzy
gwarantują również darmowe
miejsce do wystawienia płyt.
Serdecznie zapraszamy
– wstęp wolny!
VINYL SWAP – 19.02.2017,
godz. 11.00 – 17.00
więcej informacji na:
www.galeriabronowice.pl

TIME RESTORE - ODNOWA SKÓRY DOJRZAŁEJ!!!
ORIFLAME uzupełniła pielęgnację
twarzy o kolejną serię NOVAGE TIME
RESTORE dla skóry dojrzałej. Produkty
sprawiają, że skóra jest bardziej gęsta
i elastyczna, kontur twarzy uniesiony,
zmniejsza się skłonność do powstawania zmarszczek i przebarwień. Kosmetyki o zaawansowanym działaniu
wykorzystują moc technologii GenisteinSOY oraz ekstrakt z roślinnych komórek macierzystych babki lancetowatej.
GenisteinSOY ma silne właściwości antyoksydacyjne (silniejsze niż witamina A,
C, E) chroni skórę przed fotostarzeniem i blokuje rumień skóry, pomaga wygładzać zmarszczki.
Ekstrakt z komórek macierzystych babki lancetowatej pomaga redukować
przebarwienia.
Klinicznie udowodniono rezultaty z wykorzystaniem najnowszej aparatury,
ściśle naukowe i precyzyjnie mierzalne rezultaty po 12 tygodniach kuracji.
ZAPRASZAMY DO TESTOWANIA NAJNOWSZEJ SERII I PO PRÓBKI!!!

Biuro Niezależnego Konsultanta w Krzeszowicach
ul. Legionów Polskich 1 (budynek TP), I piętro
• Poniedziałek i Sobota 1000 - 1300 • Wtorek i Czwartek 1200 - 1800 •
• Środa 1500 - 1700 • Piątek 1500- 1700 •
(odbiór kosmetyków zamówionych z odbiorem do BR w OLKUSZ-2)

Biuro Regionalne Oriflame w Olkuszu ul. Biema 5b
Poniedziałek 1500 – 1800 • Środa 1200- 1800 (dostawa kosmetyków)
• Piątek 1200 – 1800

Kontakt: Małgorzata Poznańska tel. 696-052-702

Możesz zarejestrować się na stronie www.twoje-ori.olkusz.pl
i mieć dostęp do dodatkowych promocji oraz zakupów bez marży.
Będziesz mieć też możliwość dodatkowych zarobków.
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SŁAWA - W PEŁNYM TEGO SŁOWA ZNACZENIU!
SŁAWA PRZYBYLSKA HONOROWĄ OBYWATELKĄ GMINY KRZESZOWICE!
Przepiękny, wyjątkowy, niezapomniany, nie do powtórzenia wieczór! Dawno nie wpatrywałam się z takim zachwytem w jakiegokolwiek artystę. Talent sceniczny, głos, aktorstwo,
żywiołowość, wrażliwość, charyzma. Plus niespożyta energia i znakomita forma - oto
Sława Przybylska!
Pani Sława to wychowanka
Państwowego Zakładu Wychowawczo-Naukowego, uczennica
krzeszowickiego liceum, osoba,
która podkreśla swoje związki
z Krzeszowicami i nadal pielęgnuje krzeszowickie przyjaźnie.
Zresztą na sali było wielu jej
przyjaciół, z którymi wspólnie
spędzali młodość w Pałacu Potockich. Długo by o tym pisać,
a jeszcze lepiej o tym poczytać,
np. w książce „Mieliśmy kilkaset
sióstr i braci”, którego współautorem jest dziennikarz i literat
Stefan Bratkowski - od czerwca
również Honorowy Obywatel
Gminy Krzeszowice.
Miałam wielki zaszczyt i radość
wręczyć statuetkę i akt nadania
obywatelstwa pani Sławie, wraz
z przewodniczącym Rady Miejskiej w Krzeszowicach, panem
Adamem Godyniem.
To właśnie Rada Miejska przyjęła w czerwcu uchwałę nadającą
ten tytuł dwóch wychowankom
PZWN w Krzeszowicach.
Wieloletniego dyrektora tej placówki, pana Władysława Śmiałka, uhonorowano nazwą ulicy,
położoną w pobliżu Pałacu Potockich.
Kto nie był, niech żałuje! Taka
okazja może się już w Krzeszowicach nie powtórzyć.
W tym kontekście wzruszająca była wizyta w naszym mieście mieszkańców wsi Kuchary,
z gminy Proszowice, którzy – na

DOŚWIADCZONY NEUROLOGOPEDA BOŻENA SZURLEJ OFERUJE:
• terapię wad wymowy dzieci i dorosłych
• diagnozę i terapię opóźnionego rozwoju mowy
• terapię jąkania
• terapię zaburzeń mowy wynikających z nieprawidłowego
funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego
• terapię zaburzeń karmienia i przyjmowania pokarmów
u niemowląt i dzieci, zaburzeń połykania u dorosłych
z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego
Nowoczesne formy terapii dostosowane do potrzeb pacjenta: programy multimedialne, słuchawki Forbrain,
symultaniczno-sekwencyjna metoda nauki czytania jako skuteczna metoda wspomagającą rozwój mowy, masaże
logopedyczne z elementami terapii regulacyjnej Castillo Morales, Masgutowej i inne techniki manualne, treningi
słuchowe bierne i czynne (metoda Johansena oraz trening Neuroﬂow) przeznaczone dla osób zaburzeniami
koncentracji, percepcji i uwagi słuchowej , również dla osób z trudnościami w uczeniu się (w tym języków obcych),
Vocastim - nowatorska forma terapii dysfonii, nosowania, dyzartrii i zaburzeń połykania.

W marcu zapraszam do skorzystania z bezpłatnych konsultacji
z okazji otwarcia gabinetu w Szycach, pl. Wolności 1.
Szczegółowe informacje pod nr telefonu 601 87 40 16
oraz na stronie www.terapiamowy.com

Joga blisko Twojego domu.
czele ze swoim proboszczem –
przybyli by zobaczyć i wysłuchać
swej ukochanej Sławy.
„Słodkie fijołki, słodkie niż
wszystkie róże” śpiewała zgodnie
i pogodnie cała sala...

vv Tekst: Monika Dudek
Foto: Marian Lewicki

CENTRUM KULTURY I SPORTU W KRZESZOWICACH ZAPRASZA NA

MARZEC KOBIET W GALERII

Kameralne miejsce do ćwiczeń jogi w małych grupach - Szyce, pl. Wolności 1.
Zajęcia o różnym stopniu zaawansowania, przeznaczone dla osób
w każdym wieku, zróżnicowane pod kątem potrzeb uczestników:
• joga dla kręgosłupa
• joga dla dojrzałych
• joga dla początkujących
• vinyasa joga
Więcej informacji pod nr telefonu 601 87 40 16
oraz na stronie www.joganajurze.pl

STOMATOLOGIA
GIEBUŁTÓW
Pełen zakres usług

do 23 marca
„Jej Portret“ - zbiorowa wystawa
krakowskich artystek
cena biletu do Galerii:
4 zł – normalny, 2 zł - ulgowy
1 marca, godz. 18.00
Powiedzmy razem „Stop przemocy!“
Spotkanie z Interdyscyplinarnym Zespołem ds.
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Pokaz technik samoobrony dla kobiet.
Prowadzenie Bohdan Bartnicki - instruktor sztuk
walki i trener I klasy karate
oraz Janusz Mitka - komendant Straży Miejskiej
w Krzeszowicach
wstęp wolny
3 marca, godz. 19.00
Laboratorium Kultury: Spotkanie z Marią Wilczek-Krupą, autorką książki „Kilar. Geniusz
o dwóch twarzach“
wstęp wolny

• ortodoncja
• stomatologia estetyczna
• wybielanie
• nowoczesna protetyka
- korony porcelanowe
- mosty } pełnoceramiczne
• leczenie kanałowe
• chirurgia - implanty
10 marca, godz. 19.00
Laboratorium Kultury: Dyskusyjny Klub Filmowy, „Godziny”, reż. Stephen Daldry
wstęp wolny
17 marca, godz. 19.00
Laboratorium Kultury: „Kulinarnie i kulturalnie“
– spotkanie z Magdaleną Nowaczewską,
zwyciężczynią programu Masterchef
wstęp wolny
24 marca, godz. 19.00
KONCERT MARTY BIZOŃ
cena biletu 35 zł

Szczegóły na: www.ckiskrzeszowice.pl

ZABIEGI WYKONYWANE BEZBOLEŚNIE
RENTGEN CYFROWY

Giebułtów,
ul. Topolowa 2
(koło kościoła)

12 36 18 01
 883 346 606
(

www.stomatologia.ubf.pl
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PORADY PRAWNE

NAJNOWSZE ZMIANY W PRAWIE PRACY

Od 1 stycznia 2017 roku zmieniły się przepisy w prawie pracy. Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 roku o zmianie niektórych ustaw w celu
poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz. U. z 2016 r., poz.
2255) wprowadza szereg zmian w prawie pracy, które weszły w życie
1 stycznia 2017 roku.
Począwszy od 1 stycznia 2017
roku pracodawca nie będzie zobowiązany do wydania świadectwa pracy pracownikowi, jeśli
zamierza nawiązać z nim kolejny stosunek pracy w ciągu 7 dni
od rozwiązania lub wygaśnięcia
poprzedniego. Zniesiony został
także obowiązek wydawania
świadectw pracy za zakończone
okresy zatrudnienia na podstawie
umów o pracę na okres próbny lub
na czas określony u danego pracodawcy po upływie 24 miesięcy zatrudnienia. Przepisy przejściowe
zobowiązują natomiast pracodawców do wydania pracownikom,
zatrudnionym 1 stycznia 2017
roku na podstawie kolejnej umowy
o pracę zawartej na okres próbny
lub na czas określony u danego
pracodawcy, świadectw pracy za
zakończone do 1 stycznia 2017
roku okresy zatrudnienia, za które
dotychczas nie wydano świadectwa pracy. Termin na realizację
tego obowiązku mija 30 czerwca
2017 roku.
Od 1 stycznia 2017 roku obowiązuje nowy wzór świadectwa pracy
wprowadzony rozporządzeniem
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej w sprawie świadectwa
pracy z dnia 30 grudnia 2016 roku
(Dz.U. z 2016 r. poz. 2292).
Ponadto
ustawa
ujednolica
i wydłuża terminy odwołania od

oświadczenia pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę i oświadczenia o odmowie przyjęcia do
pracy. Terminy te dotychczas wynosiły 7 dni w przypadku wypowiedzenia i 14 dni w przypadku
rozwiązania umowy o pracę bez
wypowiedzenia.
Po nowelizacji termin na odwołanie wynosi 21 dni liczonych odpowiednio od dnia doręczenia pisma
pracodawcy
wypowiadającego
umowę o pracę albo zawiadomienia o rozwiązaniu umowy o pracę
bez wypowiedzenia lub o odmowie przyjęcia do pracy. W szczególności należy zwrócić uwagę na
przepisy przejściowe, które mogą
mieć znaczenie w przypadku wypowiedzenia lub rozwiązania bez
wypowiedzenia umowy o pracę
w ostatnich dniach grudnia 2016
roku, gdyż w takiej sytuacji, jeżeli
dotychczasowy, krótszy termin na
odwołanie biegł 1 stycznia 2017
roku, uległ on odpowiedniemu
wydłużeniu do 21 dni.

Kolejna istotna zmiana, która weszła w życie od 1 stycznia 2017
roku dotyczy obowiązku wprowadzenia regulaminów pracy i wynagradzania, która spoczywa na
pracodawcach zatrudniających co
najmniej 50 pracowników, jeżeli
nie są oni w tym zakresie objęci
układem zbiorowym pracy. Do
tej pory taki obowiązek ciążył na

pracodawcach zatrudniających co
najmniej 20 pracowników.

Po nowelizacji przepisów pracodawca zatrudniający co najmniej
20, ale mniej niż 50 pracowników,
może wprowadzić takie regulaminy, a jest do tego zobowiązany,
gdy z takim wnioskiem wystąpi
zakładowa organizacja związkowa. Analogiczne zasady dotyczą
obowiązku tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Pracodawcy zatrudniający
co najmniej 50 pracowników
w przeliczeniu na pełne etaty,
według stanu na dzień 1 stycznia
danego roku, są zobowiązani do
tworzenia funduszu. Pracodawcy
którzy zatrudniają co najmniej
20, ale mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, muszą obowiązkowo utworzyć
fundusz na wniosek zakładowej
organizacji związkowej.
Powyższa ustawa wprowadza
także zastrzeżenie formy pisemnej pod rygorem nieważności dla
umów o współodpowiedzialności
materialnej za mienie powierzone. Zmiana ta nie dotyczy umów
zawartych przed 1 stycznia 2017
roku. Takie umowy, nawet zawarte bez zachowania formy pisemnej, pozostają ważne.

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.

Brzezie - ul. Narodowa 27
32 - 080 Zabierzów

tel. +48 12 376 40 72
fax +48 12 376 40 73
GSM: +48 501 719 744, 506 138 029

roda@roda-sklad.pl
www.roda-sklad.pl
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WARTO PRZECZYTAĆ
„REWERS” autor: Robert Małecki, Joanna Opiat-Bojarska,
			

Ryszard Ćwirlej, Remigiusz Mróz

Zbiór opowiadań kryminalnych
Jedenastu najlepszych polskich autorów kryminałów,
jedenaście miejscowości, z których każda naznaczona
jest zbrodnią.
Każde miasto ma swój rewers. Znajome nazwy, utarte
ścieżki i oswojone miejsca kryją ciemną stronę schowaną pod osłoną nocy, w zapomnianych schowkach,
starych piwnicach, a często – za oknami pozornie

zwykłych mieszkań. Pamiętają i wiedzą o niej mury
budynków, brukowane uliczki, ciemne zakamarki parków, miejskie stawy i rzeki.
Rewers to podróż po mrocznej stronie polskich ulic,
zaułków i dzielnic, po kraju nierozwikłanych zabójstw,
zdrad i tajemnic przeszłości.

„NIE MA INNEJ CIEMNOŚCI” autor: Sarah Hilary
Kryminał.
Marnie Rome – bohaterka najlepszego kryminału 2015
roku w Wielkiej Brytanii – powraca. Więcej mroku, więcej
strachu, więcej niepokoju…
W ogrodzie jednego z domów na nowo powstałym osiedlu
przypadkiem zostaje znaleziony stary bunkier, a w nim…
ciała dwóch chłopców. Nie wiadomo, kim byli ani w jaki
sposób zginęli, wiadomo natomiast, że zwłoki przeleżały
tam około pięciu lat. Fakt, że bracia nie figurują w policyjnych kartotekach jako zaginieni nie ułatwia śledztwa. Czy

to możliwe, żeby najbliżsi zgotowali im taki los?
To najtrudniejsza sprawa w karierze londyńskiej detektyw.
Marnie Rome będzie musiała odsunąć na bok emocje i całą
energię włożyć w znalezienie mordercy sprzed lat.
W obcej skórze wciskało w fotel. Nie ma innej ciemności
sprawi, że strach zostanie z Wami na jeszcze dłużej.

„PRZEZ PÓŁ ŚWIATA. MAMA Z SYNEM W PODRÓŻY”
autor: Hanna Bauta

Podróżnicza.
Jak za pomocą kokosa wyczarować mężczyznę idealnego? Dlaczego w Chinach nie wolno wskazywać nikogo
pałeczkami? Co zrobić, kiedy w zatłoczonym autobusie
dziecko woła, że chce siku? Jak skończy się spotkanie z
przerażającą morderczynią motyli, i co takiego Czarna
Wołga robi w malezyjskim Ipoh?
Tylko we dwoje – Hanna Bauta wraz ze swoim synkiem
Bernardem udała się w czteromiesięczną wyprawę po
egzotycznych krajach Afryki i Azji. Owocem ich wędrówki jest książka, stanowiąca fascynujący opis podróży, która na pierwszy rzut oka wydaje się niemożliwa do
zrealizowania. Oprócz historii niezwykłych miejsc odwiedzanych przez nietuzinkowych podróżników i opowieści o ludziach, których napotykali na swojej drodze,

znajdziemy w niej także praktyczne porady dotyczące
podróżowania z małym dzieckiem.
„Nie boisz się jechać tak sama z dzieckiem? Zwykle odpowiadałam że nie, ale oczywiście, trochę się bałam. Z
perspektywy czasu wiem, że to, co pognało nas do przodu to marzenia i ciekawość świata… i to coś, co przydaje
się w podjęciu każdej decyzji – ODWAGA. Nam, na
szczęście, jej nie zabrakło, a STRACH nie okazał się na
tyle wielki, aby nas zniewolić.”
Hanna Bauta

RAZEM PRZEZ ŻYCIE…

17 stycznia swoje 60-lecie zawarcia związku małżeńskiego obchodzili Państwo
Wanda i Czesław Płonka z Białego Kościoła. Niezwykle miło było nam obchodzić
ten piękny Jubileusz wraz z Nimi.
Pani Wanda pochodzi z Białego
Kościoła, a jej małżonek z Prądnika Korzkiewskiego. Para poznała się na potańcówce w Białym Kościele i już rok później
powiedzieli sobie „Tak”.
Jubilaci mają trzy córki, pięcioro
wnucząt oraz troje prawnucząt.
Są bardzo zadowoleni, że córki
mieszkają w okolicy i często ich
odwiedzają.
Pan Czesław od 27 lat jest na
emeryturze a wcześniej był mistrzem produkcji butów. Po
przejściu na emeryturę nadal
z dużym zapałem korzystał ze
swoich umiejętności, traktując
je jako swoje hobby. Pani Wanda była pracownikiem Urzędu
Gminy, gdzie prowadziła sekretariat co nadal wspomina z rozrzewnieniem.
Pani Wanda lubi rozwiązywać
krzyżówki, zaś jej prawdziwą
pasją jest haftowanie: makatki,
obrusy, poszewki na poduszki,
w domu widać wszędzie efekty
jej pracy. Córki uśmiechają się,
że zawsze jak haftuje dla którejś
np. chusteczkę, to w efekcie po-

wstają trzy, dla każdej, czasem
różnią się tylko kolorami.
Państwo Płonka mówią, że siłę
daje im rodzina, z którą są bardzo blisko oraz to, że na dobre
i złe mogą być razem, aby sobie
pomagać, wspierać się i kochać.
Bije od Nich niesamowita energia, są uśmiechnięci, z optymizmem i nadzieją podchodzą do
nowego dnia.
Pan Czesław wspomina, że rok
temu byli na ślubie swojej wnuczki Basi, na którym bawili się do
rana „Niektórzy młodzi już po-

szli a my nadal żeśmy się bawili”
wspomina z uśmiechem.
Pan Wójt Tadeusz Wójtowicz
oprócz prezentów złożył Jubilatom najserdeczniejsze życzenia
wielu wspólnych lat w zdrowiu,
miłości i szacunku. Życzył Jubilatom aby kolejne spotkanie
było przy okazji 70-lecia pożycia
małżeńskiego co też spotkało
się z dużym entuzjazmem całej
rodziny.
Gratulujemy tak
pięknej rocznicy!
vv www.wielka-wies.pl

„Renoir poważany i znieważany”
Kino “Sztuka” w Chrzanowie zaprasza!

5 marca zapraszamy do kina Sztuka na film dokumentalny “Renoir poważany i znieważany” The Barnes Foundation w Filadelfii w ramach cyklu “Wystawa na ekranie”. Polskie napisy.
Seans o godz. 14.00.
czas trwania: 90 min. Cena biletu: 25 zł (normalny), 20 zł
(ulgowy: seniorzy, rodziny, szkoły)
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PODNOŚNIK
KOSZOWY
25 METRÓW

WYCINKA
DRZEW

tel. 604 932 643
www.podnosniki-krakow.pl
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KOMINKI Z NORWEGII

25 LAT

GWARANCJI

Jøtul Studio Kraków

Oferujemy kominki i piece na
drewno, pellet i gaz.

Zapraszamy: pn.-pt. 10⁰⁰-18⁰⁰ sob. 9⁰⁰-13⁰⁰

Aby skorzystać z atrakcyjnych rabatów,
przyjdź do sklepu i podaj kod: gwarek102

Kryspinów 3, 32-060 Liszki
Tel. 665 835 988, 664 170 519
Email: kominkijurajskie@interia.pl

U NAS NAJTANIEJ!

"U GÓRALA" 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
NOW
• Skrzynki do decupage
• Pły OŚĆ!
ty O
oraz
• Pły
ty st SB
o
• DRZWI
• Skl larskie
ejka
• MEBLE OGRODOWE
• MEBLE POKOJOWE
- salon, sypialnia
- tradycyjne i nowoczesne

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
OGROMNY WYBÓR I NISKIE CENY!

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

Krzeszowice, ul. Legionów Polskich 1
(budynek „Pasaż TP”)
email: biuro@gwarek-nieruchomosci.pl
tel.: 796 351 499
ZAPRASZAMY NA STRONĘ:

www.gwarek-nieruchomosci.pl
DO SPRZEDANIA

Wyposażone mieszkanie 52,5 m kw.
3 pokojowe w Zabierzowie.

Z balkonem, piętro III. Do mieszkania przynależy piwnica.

Nowa cena: 249 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA

Niepowtarzalny, luksusowy dom
o pow. 308 m kw, położony na
działce 30 a, w okolicach Tenczynka.
Na cele prywatne bądź działalność komercyjną.

Cena: 1.390 tys. PLN.

DO SPRZEDANIA

DO WYNAJĘCIA

DO SPRZEDANIA

Dom ok. 200 m kw. na pięknej
działce 12 a w Jerzmanowicach.

Lokal biurowy o wysokim standardzie,
ok. 210 m kw. w Zabierzowie
w bliskości centrum.

Piękny dom na pograniczu Mnikowa i
Czułowa o pow. 150 m kw.

Dom w całości podpiwniczony, duży taras,
posesja ogrodzona. Dom nadaje się na działalność agroturystyczną, jak również prywatnie.

Cena: 420 tys. PLN.

Usytuowany na 15 a działce, która bezpośrednio graniczy z lasem Doliny Mnikowskiej.

Duży salon z aneksem kuchennym, sypialnia z
4 większe pomieszczenia na dole oraz 3 pokoje
plus łazienka i socjal na górze. Parking zarezerwowany na 15 pojazdów.Kaucja w wysokości
jednomiesięcznego czynszu.

Cena: 540 tys. PLN.

Nowa cena: 6 tys. PLN/m-c.

DOMY / MIESZKANIA NA SPRZEDAŻ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Dom 100 m kw. plus stodoła 60 m kw. na budowlanej działce 30 a we wsi Brodła
gm. Alwernia. Cena: 337 tys. PLN.
Dom 105 m kw. plus strych, we wsi Brodła gm. Alwernia. Cena: 199 tys. PLN.
Wyodrębniony lokal w domu wolnostojącym w Czernej gm. Krzeszowice, połowa
działki - ok. 5,5 a. Cena: 165 tys. PLN.
Dom ok. 45 m kw do remontu w Woli Filipowskiej, na działce 44 a - częściowo działka
budowlana M1, a częściowo ZN. Na działce budynek gospodarczy. Cena: 95 tys. PLN.
Dom ok. 200 m kw. działka 12 a w Jerzmanowicach. Pod działalność agroturystyczną
lub prywatnie. Cena: 420 tys. PLN.
Dom ok. 100 m kw. z przeznaczeniem do remontu w Jerzmanowicach, działka 10 a. W
domu wszystkie media. Cena: 205 tys. PLN.
Dom do remontu (można zamieszkać), w Jerzmanowicach pow. 80-90 m kw. plus
budynek gospodarczy, działka 5 a. Nowa cena: 145 tys. PLN.
Komfortowy dom 308 m kw. w Gminie Krzeszowice, działka 30 a.
Nowa cena: 1,39 mln PLN.
Dom dwurodzinny, dwukondygnacyjny w centrum Zabierzowa. Do sprzedania może
być również osobna kondygnacja. Dom może mieć przeznaczenie dwurodzinne, jak i
jednorodzinne. Cena: 550 tys. PLN
Wyodrębniona kondygnacja (80 m kw.) domu dwukondygnacyjnego w centrum
Zabierzowa. Cena: 320 tys. PLN.
Dom 2-3 rodzinny w Tenczynku, działka 11 a. Cena: 540 tys. PLN.
Dom w Tenczynku. 100 m kw. plus garaż., działka 7a. Cena: 298 tys. PLN.
Dom w Tenczynku 60 m kw., działka 7 a plus ok. 2 a udziału w drodze. Cena: 275 tys. PLN.
Budowa domu w Krzeszowicach, 126 m kw. plus garaż, na działce 8 a. Cena 185 tys. PLN.
Dom w Czułowie., 150 m kw., działka 15 arów. Cena: 540 tys. PLN.
Dom w Kochanowie - 438 m kw plus garaż dwustanowiskowy, działka 44 a. Pod działalność agroturystyczną, medyczną, rehabilitacyjną, jak i prywatnie. Cena: 1,5 mln PLN.
Mieszkanie 52,5 m kw, 3-pokojowe w Zabierzowie. Nowa cena: 249 tys. PLN
Kamienica w centrum Olkusza. Na dole dwa lokale użytkowe, na górze – powierzchnia
mieszkalna. Cena: 660 tys. PLN.

DZIAŁKI NA SPRZEDAŻ
19. Widokowa działka budowlano-rolna o pow. 63 a, z czego 17 a to działka budowlana
(M1U), w Żbiku, m. Krzeszowice. Działka o kształcie foremnego prostokąta.
Cena: 189 tys. PLN.
20. Widokowa działka budowlana 34 a (plus udział w drodze) w Krzeszowicach.
Cena: 204 tys. PLN.
21. Działka budowlana 26 a w Krzeszowicach. Cena: 210 tys. PLN.
22. Działka budowlana 48 a w Krzeszowicach 48 a. Cena: 210 tys. PLN.
23. Dla Dewelopera i nie tylko. Działka budowlano-usługowa o pow. 2,34 ha w centrum
Krzeszowic. Działka ze wszystkimi mediami włącznie z kanalizacją. Bardzo dobra
lokalizacja pod różnego rodzaju inwestycje: zabudowa jednorodzinna, lokal
usługowo-handlowy i inne. Jest możliwość zakupu mniejszej działki: 85 a, 81 a lub
67 a. Cena: 3 mln PLN.
24. Działka budowlano-usługowa o pow. 67,4 a w centrum Krzeszowic. Cena: 945 tys. PLN.
25. Działka budowlano-usługowa o pow. 85,6 a w centrum Krzeszowic. Cena: 1,19 mln PLN.
26. Działka budowlano-usługowa o pow. 81,6 a w centrum Krzeszowic. Cena: 1,13 mln PLN.
27. Widokowa działka budowlana 10,6 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 106 tys. PLN.
28. Widokowa działka budowlana 12 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 120 tys. PLN.
29. Widokowa działka budowlana 11,2 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 97 tys. PLN.
30. Widokowa działka budowlana 11,5 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 122 tys. PLN.
31. Widokowa działka budowlana 10 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 85 tys. PLN.
32. Widokowa działka budowlana 23,7 a w Siedlcu k/Krzeszowic. Cena: 250 tys. PLN.
33. Działka budowlana 8 a w Tenczynku. Cena: 93 tys. PLN.
34. Działka budowlana 25 a w Tenczynku. Cena: 169 tys. PLN.
35. Działka budowlana 15,8 a w Sance pod zabudowę jedno lub wielorodzinną. W
okolicy działki znajduje się las (300m). Cena: 169 tys. PLN.
36. Widokowa działka budowlana ok. 17 a w Nowej Górze. Cena: 129 tys. PLN.
Jest możliwość zakupu działki ze stodołą, która może w przyszłości pełnić rolę
garażu oraz dodatkowymi 3 a działki.
37. Budowlana działka 12 a pod lasem, w Nawojowej Górze gm. Krzeszowice. Do
sprzedania także granicząca działka budowlana o pow. 13 a. Cena: 134 tys PLN.
38. Budowlana działka o pow. 13 a pod lasem, w Nawojowej Górze gm. Krzeszowice. Do
sprzedania także granicząca działka budowlana o pow. 12 a. Cena: 144 tys. PLN.
39. Działka budowlana 28 a w Miękini gm. Krzeszowice. Umowa na wyłączność.
Cena: 154 tys. PLN
40. Widokowa działka budowlana 7 a w Miękini, gm. Krzeszowice. Cena: 69,5 tys. PLN.
41. Działka budowlana 11,5 a w Woli Filipowskiej gm. Krzeszowice. Umowa na wyłączność.
Cena: 79 tys. PLN.
42. Działka budowlana 10 a w Bolechowicach. Cena: 199 tys. PLN.
43. Widokowa działka budowlana 19 a w Szczyglicach (jest możliwość wydzielenia
mniejszej działki). Cena: 342 tys. PLN.
44. Widokowa działka budowlana 10 a w Zelkowie. Cena: 193 tys. PLN.
45. Działka budowlana 10 a w Burowie, 3 km od Zabierzowie, 2 km od Balic.
Cena: 215 tys. PLN.

46. Działka budowlana 17 a w Karniowicach. Cena: 294 tys. PLN.
47. Działka budowlana 12 a w Więckowicach. Cena: 264 tys. PLN.
48. Działka budowlana 8 a w Więckowicach. Cena: 184 tys. PLN.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

55.
56.
57.

Działka budowlana 20 a w Kobylanach/Więckowicach. Cena: 292 tys. PLN.
Działka budowlana 7 a w Kobylanach. Cena: 170 tys. PLN.
Działka budowlana 20 a w Kobylanach. Cena: 420 tys. PLN.
Działka budowlana 28 a w Kobylanach. Cena: 440 tys. PLN.
Widokowa działka budowlana ok. 10 a w Pękowicach (gm. Zielonki).
Nowa cena: 120 tys. PLN.
Działka budowlana 15 a w Białym Kościele. Cena: 160 tys. PLN.
Możliwość dokupienia sąsiednich terenów rolnych 1-2 Ha
w cenie 1 tys PLN/ar.
Działka budowlana 11 a w Jeziorzanach. Cena: 107 tys. PLN.
Widokowa działka budowlana 19 a w Mnikowie. Cena: 139 tys. PLN
Działka budowlano - usługowa 24 a w Rybnej gm. Czernichów. W studium planu
zagospodarowania przestrzennego działka ma przeznaczenie MNU - budownictwo
jednorodzinne oraz usługi. Jest możliwość uzyskania WZ. Cena: 245 tys. PLN.

58. Działka budowlana ponad 30 a, w krajobrazowej dzielnicy Czułowa - Zręby, gm.
Liszki. Umowa na wyłączność. Cena: 128 tys. PLN.
59. Działka budowlana 22 a w Zagaciu gm. Czernichów. W studium planu zagospodarowania, działka MNU - budownictwo jednorodzinne i usługi. Cena: 143 tys. PLN.
60. Działka budowlana 14,5 a w Zagaciu gm. Czernichów. WZ na większą działkę przed
podziałem. W studium planu zagospodarowania, działka widnieje jako MNU budownictwo jednorodzinne i usługi. Cena: 89 tys. PLN.
61. Działka budowlana 13,5 a w Zagaciu gm. Czernichów. WZ na większą działkę przed
podziałem. W studium planu zagospodarowania, działka widnieje jako MNU budownictwo jednorodzinne i usługi. Cena: 84 tys. PLN.
62. Działka budowlana 10 w Cholerzynie gm. Liszki. Cena: 167 tys. PLN.
63. Widokowa działka budowlana 23 a w Nieporazie (gm. Alwernia). Cena: 88 tys. PLN.
64. Pięknie położona budowlana działka 10 a w Nieporazie gm. Alwernia. Do sprzedania jest również przylegająca do niej, działka o pow. 9 a. Cena: 67 tys. PLN.
65. Działka rekreacyjna 35 a ze skałą, Jerzmanowice. Cena: 120 tys. PLN.
66. Działka rolna widokowa 50-60 a (do uzgodnienia) ze skałą lub bez. Położona w
pobliżu Restauracji Chochołowy Dwór. Cena: 105 tys. PLN.
67. Dwie działki rolne w Racławicach. Jedna działka nr 28 i pow. 62 a, ma szerokość ok.
16 m, druga nr 51/1 i pow. 94 a ma szerokość ponad 30 m. Mniejsza działka jest w
pobliżu pól golfowych w Paczółtowicach. Jest możliwość zakupu każdej działki z
osobna. Cena: 1500 PLN/1 ar.
68. Działka rolna 2,48 ha w Białym Kościele. Możliwość dokupienia działki przylegającej o pow. 16 a - MNU1, czyli budowlano - usługowej. Cena: 255 tys. PLN.
69. Działka budowlana 10 a w Woli Batorskiej. Cena: 103 tys. PLN.

DZIAŁKI KOMERCYJNE NA SPRZEDAŻ

.
70. Działka budowlano - usługowa 24 a w Rybnej gm. Czernichów. W studium
planu zagospodarowania przestrzennego działka ma przeznaczenie MNU budownictwo jednorodzinne oraz usługi. Jest możliwość uzyskania WZ. Cena:
245 tys. PLN.
71. Działka budowlana ponad 30 a, w krajobrazowej dzielnicy Czułowa - Zręby,
gm. Liszki. Umowa na wyłączność. Cena: 128 tys. PLN.
72. Działka budowlana 22 a w Zagaciu gm. Czernichów. W studium planu
zagospodarowania, działka MNU - budownictwo jednorodzinne i usługi. Cena:
143 tys. PLN.
73. Działka budowlana 14,5 a w Zagaciu gm. Czernichów. WZ na większą działkę
przed podziałem. W studium planu zagospodarowania, działka widnieje jako
MNU - budownictwo jednorodzinne i usługi. Cena: 89 tys. PLN.
74. Działka budowlana 13,5 a w Zagaciu gm. Czernichów. WZ na większą działkę
przed podziałem. W studium planu zagospodarowania, działka widnieje jako
MNU - budownictwo jednorodzinne i usługi. Cena: 84 tys. PLN.
75. Działka usługowo-budowlana o pow. 2,34 ha w centrum Krzeszowic. Jest
możliwość zakupu mniejszej działki: 85 a, 81 a lub 67 a. Cena: 3 mln PLN.
76. Działka usługowa-budowlana o pow. 67,4 a w centrum Krzeszowic. Cena: 945 tys. PLN.
77. Działka usługowo-budowlana o pow. 85,6 a w centrum Krzeszowic. Cena: 1,19 mln PLN.
78. Działka usługowo-budowlana o pow. 81,6 a w centrum Krzeszowic. Cena: 1,13 mln PLN.

82. Działka 1,48 Ha, użytkowanie wieczyste, przeznaczenie – przemysł. Budynek
magazynowo-usługowy o pow. 1710 m kw. Działka znajduje się w północno-wschodniej części Krakowa.
83. Działka o przeznaczeniu przemysłowym 2,97 ha. Stacja trafo z możliwością
podpięcia. Plan zagospodarowania przestrzennego w studium, WZ na
istniejącą halę, oznaczone jako: UP/UC/P – tereny o przeważającej funkcji
usług komercyjnych, publicznych i przemysłu. Działka znajduje się w
północno-wschodniej części Krakowa.
84. Działka budowlano-usługowa 64 a w Zabierzowie. Dojazd dla TIR. Możliwość
podziału terenu na mniejsze działki oraz prowadzenie działalności usługowej,
magazynowej itp. Cena: 880 tys. PLN.

DZIAŁKI KOMERCYJNE DO WYNAJĘCIA
85. Działka komercyjna 17 a w Młoszowej gm. Trzebinia, bezpośrednio przy drodze
krajowej nr 74 (Chrzanów - Kraków). Na działce znajduje się nieduży budynek,
pełniący rolę biura, pomieszczeń socjalnych. Cena: 2500 PLN/m-c.

DOMY/MIESZKANIA DO WYNAJĘCIA
86. Parterowy dom ponad 80 m kw na działce ponad 15 a w Zelkowie gm. Zabierzów.
Do posesji przynależy piękny ogród. Kaucja w wysokości jednomiesięcznego
czynszu. Cena: 1200 PLN/m-c.
87. Pokój w domu w Rudawie, umeblowany. Wspólna łazienka i kuchnia. W cenie
zawarte są media oraz ogrzewanie. Kaucja w wysokości jednomiesięcznego
czynszu. Cena: 750 PLN/m-c
88. Dwie kondygnacje w domu ok. 120 m kw.: parter i I piętro w domu trzykondygnacyjnym w Bęble gm. Wielka Wieś. Duża, ogrodzona działka, garaż. Cena: 1500
PLN/m-c + media wg zużycia oraz składka na węgiel - zasilanie ogrzewania w
okresie grzewczym. Kaucja zwrotna w wysokości jednomiesięcznego czynszu.

DLA PRACOWNIKÓW
89. Dom dla 6 - 8 pracowników (max 12 osób) w Ściejowicach. Kaucja w wysokości
jednomiesięcznego czynszu. Cena: 2000 PLN/m-c.
90. Pokój 3-osobowy dla pracowników w Krzeszowicach wspólne 2 łazienki,
2 kuchnie. Cena z mediami, pościelami: 1100 PLN/m-c.

LOKALE DO WYNAJĘCIA
91. Lokal biurowy ok. 210 m kw. w Zabierzowie w bliskości centrum. Parking
zarezerwowany na 15 pojazdów. Kaucja w wys. jednomiesięcznego czynszu.
Cena: 6 tys. PLN / m-c.
92. Lokal usługowo-biurowy, ok. 50 m kw. w Czubrowicach gm. Jerzmanowice-Przeginia. Lokal nadaje się na prowadzenie apteki, punktu aptecznego, salonu
urody czy biura. Cena: 700 PLN/m-c.
93. Lokal usługowo-biurowy, ok. 100 m kw. w Czubrowicach gm. Jerzmanowice-Przeginia. Lokal nadaje się na prowadzenie imprez okolicznościowych, baru,
salonu urody czy przychodni zdrowia, działalności rehabilitacyjnej itp.
Cena: 1500 PLN/m-c.
94. Lokal usługowo-biurowy, ok. 180 m kw. w Racławicach gm. Jerzmanowice-Przeginia. Lokal nadaje się na prowadzenie imprez okolicznościowych, salonu urody
czy przychodni zdrowia, działalności rehabilitacyjnej itp. Cena: 1500 PLN/m-c.
95. Lokal usługowo-biurowy, w Zabierzowie w bliskości centrum, ok. 55 m kw.
Lokal z przeznaczeniem usługowo-handlowym jak również biurowym. Kaucja w
wysokości jednomiesięcznego czynszu. Cena: 1500 PLN/m-c plus media.

DO ZAMIANY
96. Dom ok. 100 m kw. w Jerzmanowicach, z przeznaczeniem do remontu, działka
10 a, na mieszkanie w Krakowie. W domu wszystkie media. Cena: 205 tys. PLN.

79. Trzy piękne, widokowe działki usługowo - budowlane: 2 x 15 a oraz 20 a w
Kochanowie, gm. Zabierzów (M1U). Media: kanalizacja, gaz, woda na działce,
prąd na działce sąsiedniej. Dojazd do działek drogą asfaltową, gminną. Miejsce
bardzo dobrze powiązane komunikacyjnie. Cena: 240 tys. PLN (podana cena
dotyczy działki 15 a).
80. Działki usługowo - budowlane po 7,5 a każda w Kochanowie gm. Zabierzów
(M1U). Cena pojedynczej działki: 123 tys. PLN.
81. Działka usługowo - budowlana, 7,5 a. w Kochanowie gm. Zabierzów (M1U).
Cena: 158 tys. PLN.

Poszukujemy domów do całkowitego lub częściowego remontu - tel.: 796 351 499
Powyższe ogłoszenia nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a dane w nich zawarte mają charakter wyłącznie informacyjny.
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WYDARZENIA KULTURALNE, IMPREZY, SPOTKANIA
ZABIERZÓW

KRZESZOWICE
Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach,
Galeria w Pałacu Vauxhall
oraz autor RYSZARD MIŁEK zapraszają na wystawę

ENERGIA PASTELI
Ryszard Miłek, z Polski, jeden z najlepszych pastelistów
na świecie. Członek Stowarzyszenia Pastelistów Polskich
oraz honorowy członek American Association of Pastel
Artists [Związku Pastelistów Amerykańskich]. Jedyny
w swoim rodzaju i fantastyczny artysta, którego prace
cieszą się uznaniem na całym świecie. Znakomity kunszt
Miłka polega na jego umiejętności tworzenia enigmatycznych, abstrakcyjnych form i figur z fuzji świetlistych
kolorów i niebiańskiej głębi, która przywołuje widza do
wejścia, zadziwiając jego zmysły i pobudzając umysł.
Jego technika w posługiwaniu się pastelami olejnymi
nie ma sobie równych, pozwalając mu na mistrzowskie
wykorzystanie światłocienia.
Marie Gagliardi

właścicielka Gagliardi Gallery w Londynie,
twórczyni Międzynarodowego Biennale Sztuki w Londynie
oraz Międzynarodowego Biennale Sztuki w Chianciano

Wystawa czynna do 17 lutego 2017.

TRZEBINIA

CHRZANÓW
XVIII OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI BEZ GRANIC

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie zaprasza dzieci i młodzież do udziału w XVIII
Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim BEZ GRANIC, mając nadzieję, że konkurs stworzy wszystkim piszącym
możliwości nawiązania wielu poetyckich kontaktów i przyjaźni oraz da szansę na podzielenie się swoją
twórczością z innymi. Termin nadsyłania prac: 25 lutego 2017 r.
Szczegóły: www.moksir.chrzanow.pl

KONCERT ZESPOŁÓW BASEMENT, HEART ATTACK ORAZ ISCARIOTA

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie zaprasza 17 lutego do klubu Stara Kotłownia na
mocne granie. W ramach Metalowej Sesji 3 zagrają: Basement, Heart Attack oraz Iscariota. Bilety: 10 zł
(przedsprzedaż w Informacji MOKSiR), 15 zł (w dniu koncertu w klubie). Otwarcie klubu: 18.30. Start
koncertu: 19.00.

KONCERT TRZECH TENORÓW

26 lutego 2017 roku w sali teatralnej MOKSiR odbędzie się Koncert Trzech Tenorów. Początek koncertu:
godz. 17.00. Bilety w cenie 65 zł dostępne w Informacji MOKSiR (32 6233086 wew. 53)
Z okazji Dnia Kobiet oraz Dnia Mężczyzn w sali teatralnej MOKSiR odbędzie się spektakl pt. „Wszystko o
mężczyznach”. Termin: 10 marca 2017 r, godz. 19.00. Propozycja znakomita dla wszystkich lubiących komedie.
SPRZEDAŻ BILETÓW: MOKSIR CHRZANÓW TEL.32/ 623 30 86 WEW. 53 ORAZ TEL. 608 587 192
BILETY do nabycia w Informacji MOKSIR CENA BILETÓW: 60 zł (parter), 50 zł (balkon)

SPEKTAKL „BYĆ JAK ELIZABETH TAYLOR”

23 marca 2017 roku o godz. 18.00 w sali teatralnej MOKSiR odbędzie się spektakl „Być jak Elizabeth
Taylor”. Bilety w cenie 85 zł (parter) i 70 zł (balkon) dostępne w Informacji MOKSiR, tel. 32 623 30 86 wewn. 53.

PRZEBÓJ SEZONU - SPEKTAKL W „SOKOLE”
19. MARCA
To komedia o tym, że jednego dnia możesz być na szczycie,
ale już następnego będzie na dnie. I nawet nie spodziewasz
się, że ktoś przypadkowy obok będzie spijał nektary Twojej
kariery.
Miejsce : Dom Kultury „Sokół” w Trzebini
Niedziela, 19. marzec 2017
To komedia o tym, że jednego dnia możesz być na szczycie,
ale już następnego będzie na dnie. I nawet nie spodziewasz
się, że ktoś przypadkowy obok będzie spijał nektary Twojej
kariery.
To przedstawienie o tym, że nic nie możesz wiedzieć o swojej
przyszłości. Życie wymyśla najdziwniejsze rozwiązania.
Nawet nie spodziewasz się jakie!

Kino "Sztuka" w Chrzanowie zaprasza
„CIEMNIEJSZA STRONA GREYA” PREMIERA
• 15.02-23.02 godz. 17.30, 20.10 • 24.02-25.02 godz. 20.15
• 26.02 godz. 20.30 • 27.02-2.03 godz. 20.15 •
reż.: James Foley; czas: 121 min.; gat.: melodramat; prod. USA, 16 lat
Cena biletu: Poniedziałek - Czwartek: 13,00 zł. Piątek - Niedziela i Święta: norm. 15,00 zł, ulg. 13,00 zł.
Poniedziałek - Niedziela: 12 zł (bilet rodzinny - min. 5 osób)
„LEGO® BATMAN: FILM” 2D/3D [dubbing PL]
• 17.02-19.02 godz. 13.00 (2D), 15.15 (3D) • 20.02-23.02 godz. 15.30 (3D) •
• 24.02 godz. 15.45 (2D), 18.00 (3D) • 25.02 godz. 13.20 (2D), 18.00 (3D) •
• 27.02-2.03 godz. 15.40 (2D) •
reż.: Chris McKay; czas: 90 min.; gat.: animacja/przygodowy/komedia; prod. Dania/USA, b/o
Cena biletu 2D: Piątek - Niedziela i Święta: norm. 15,00 zł, ulg. 13,00 zł.Poniedziałek - Czwartek: 13,00 zł.
Poniedziałek - Niedziela: 12 zł (bilet rodzinny - min. 5 osób)
Cena biletu 3D: Piątek - Niedziela i Święta: norm. 20,00 zł, ulg. 17,00 zł. Poniedziałek - Czwartek: 17,00 zł.
„LA LA LAND”

• 25.02 godz. 15.30 • 27.02-2.03 godz. 17.45 •
reż.: Damien Chazelle; czas: 126 min.; gat.: melodramat/musical; prod. USA, 15 lat
Cena biletu: Poniedziałek - Czwartek: 13,00 zł. Piątek - Niedziela i Święta: norm. 15,00 zł, ulg. 13,00 zł.
Poniedziałek - Niedziela: 12 zł (bilet rodzinny - min. 5 osób)

„SZTUKA KOCHANIA. HISTORIA MICHALINY WISŁOCKIEJ”

• 4.03 godz.20.30 • 5.03 godz. 18.00 • 6.03-9.03 godz. 17.30 •
reż.: Maria Sadowska; czas: 120 min.; gat.: komedia/dramat biograficzny; prod. Polska, 15 lat
Cena biletu: Poniedziałek - Czwartek: 13,00 zł. Piątek - Niedziela i Święta: norm. 15,00 zł, ulg. 13,00 zł.

Kino "Sokół" w Trzebini zaprasza
PREMIERA: „CIEMNIEJSZA STRONA GREYA” (napisy pl)

• 15.02 , 16.02, 21.02, 22.02, 23.02, 24.02, 25.02, 26.02, 28.02, 01.03, 02.03 - 17:00, 19:30 •
• 18.02 - 16:00, 18:30, 21:00 • 19.02 - 16:00, 18:30, 21:00 •
czas trwania: 120 min, romans, USA; Cena biletów: 14 zł - całe i 12 zł - ulgowe

„LEGO BATMAN - FILM ” (dubbing pl)
• 24.02, 25.02, 26.02, 28.02, 01.03, 2.03 - 14:45 •
czas trwania: 105 min, animowany, USA; Cena biletów - 14 zł i 12 zł
„POWIDOKI”

• 11.03, 15.03 - 19:30 • 14.03 - 17:00 •
czas trwania: 95 min, dramat, Polska

„LA LA LAND” (napisy pl)
• 10.03, 12.03, 14.04 - 19:30 • 11.03, 15.03 - 17:00 •
czas trwania: 95 min, melodramat / musical, USA
W trzebińskim kinie Sokół działa już rezerwacja online! Zapraszamy!

http://kino.tck.trzebinia.pl/
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Światowy Dzień Kota obchodzony 17 lutego

również dokonać wpłaty 30 zł w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi, Szyce, Plac Wspólnoty 2.
Więcej na: www.wielka-wies.pl

Kontakt: 882 180 526

to najlepsza okazja aby pomyśleć o wolno żyjących kotach, które potrzebują wsparcia, a także o wszystkich
inicjatywa.lokalna@gmail.com
kotach żyjących w schroniskach i przytuliskach.
Drogi Czytelniku, Ty też możesz uszczęśliwić zwierzęta i włączyć się w działania niosące im pomoc.
Biblioteka Publiczna w Tenczynku wraz z czytelniczką Elżbietą Godyń (Fundacja “Dar Serca”) organizuje
w swojej placówce

ZBIÓRKĘ KARMY DLA KOTÓW.

www.stomatolog-krzeszowice.pl

tel. 519 440 519

Zbiórka potrwa do 30.04.2017 r.

Zachęcamy Wszystkich do wzięcia udziału w akcji!!! ZWIERZAKI CZEKAJĄ!!!

PIESKI SZUKAJĄ DOMU

Nowoczesne rozwiązania protetyczne
Leczenie kanałowe
Bezbolesne usuwanie zębów
Stomatologia dziecięca
Materiały najwyższej jakości
RVG/RTG

ul. Daszyńskiego 4,
Krzeszowice (koło rynku)
STEFAN

Czarny, ślepy, ktoś by powiedział pospolity...i niewidzialny? Dla większości ludzi
chyba tak... Na przycmentarnym parkingu
gdzie koczował trzy ponad miesiące, też
nikt go nie widział. Jedna osoba na setki...
A on cichutki, dobry, pokorny i schodzący
ludziom z drogi. Nieraz skrzywdzony...Za
co? Wiarę w człowieka już odzyskał, tylko
ten boks przytuliskowy mógłby się zmienić
w ciepły domowy kąt...Bardzo się staramy
znaleźć Stefanowi dom, a tu cisza...Cały
czas cisza...Nikt nie zapyta... Stefan ma
około 6 lat waży 14 kg.

Tel. 783 553 197.

ZEFIREK

BOLUŚ

Fundacja Człowiek dla Zwierząt poszukuje troskliwego, dobrego domu dla średniej
wielkości psa o imieniu Bolek. Bolek trafił
do fundacyjnego przytuliska razem z dużo
młodszym kolegą, który już dawno znalazł
nowych opiekunów. Bolek, pomimo niekwestionowanej urody ciągle przebywa w przytulisku i chociaż otoczony jest troskliwą opieką
starzeje się w oczach. Nie chcielibyśmy by
Bolek był bezdomnym psem do końca życia tak bardzo jest spragniony domowego ciepła
i miłości człowieka. Boluś nie zajmie dużo
miejsca, nie zje wiele, a w zamian pokocha
całym sercem i okaże ogromną wdzięczność.

Ktoś powie o nim ot co zwykły, mały kundelek... Z wyglądu pewnie tak, ale osobowość
ma ten kundelek wyjątkową... Grzeczny i
bardzo, bardzo miły. Cichutki, starający się
nie wadzić nikomu...Czy to pobyt w kojcu
z innymi psami nauczył go takiej pokory?
Często się zdarza, że w licznym, schroniskowym kojcu znajdzie się typ ‚’popychadła’’ na
którym inne psy wyładowują swoje frustracje... Ale Zefirek pomimo takiego stłamszenia
przez schroniskowych kolegów wcale nie
jest jakimś zakompleksionym i wylęknionym
psem. Wręcz przeciwnie. Dumnie kroczy na
smyczy nieustannie machając ogonem.

Tel.: 534 884 174.

Tel.: 534 884 174.

MECENAS
Fundacja Człowiek dla Zwierząt poszukuje
doświadczonego i odpowiedzialnego domu
dla psa w typie owczarka kaukazkiego. Psiak
ma na imię Mecenas i ok. 5-6 lat. Mecenas
jest psem spokojnym, zrównoważonym, niehałaśliwym, ale przejawia cechy typowe dla
swojej rasy. Wyraźnie widać, że mężczyźni nie
są jego ulubioną połową ludzkości. Pies może
mieszkać na zewnątrz, pod warunkiem, że
teren będzie starannie ogrodzony, a Mecenas
otrzyma porządną, ocieplaną budę.
Tel.: 783 553 197.

ŚLICZNA, MALUTKA SUCZKA

INDI

To ok. 7-letnia, 22 kg suczka. Bardzo miła,
uległa, nieśmiało szukająca kontaktu z człowiekiem. Zdaje się, że gotowa na szukanie
nowego domu. Domu spokojnego, cierpliwego i świadomego. Trudno będzie jej się
odnaleźć w zgiełku miasta, dlatego mile
widziany dom z ogrodem...

Mała, ważąca 5,5 kg śliczna, około roczna
suczka szuka domu. Jest zupełnie niekłopotliwa, bardzo grzeczna, lubi dzieci, toleruje
inne psy, ładnie chodzi na smyczy. Piesek
idealny, a tak bardzo potrzebujący swojego
domu...

Tel. : 12 6436135.

Tel. 783 553 197.

Serdecznie zachęcamy do kontaktu w sprawie zwierzaków, mamy nadzieję, że dzięki Państwu ich los wkrótce się odmieni...

Możesz w prosty sposób wspomóc działalność Fundacji Człowiek dla Zwierząt

a jednocześnie cieszyć się posiadaniem wyjątkowej torby czy kubka. Możesz też podarować oryginalny prezent bliskiej osobie...
A zwierzaki - podopieczni Fundacji - na tym skorzystają. Torby i kubki można zamówić wysyłając maila na adres: czlowiekdlazwierzat@gmail.com
lub dzwoniąc pod numer 534 884 174

Kubki: 20 zł + 8,90 koszt wysyłki • Torby: 27 zł + 5,90 koszt wysyłki

Przedpłata na konto: Fundacja Człowiek dla Zwierząt Bank Spółdzielczy w Słomnikach 78 86140001 0010 0147 5971 0001
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"Gwarek Małopolski" jest kolportowany na obszarze gmin: Jerzmanowice-Przeginia, Krzeszowice, Liszki, Wielka Wieś i Zabierzów. W miejscowościach: Czubrowice, Gotkowice, Jerzmanowice, Przeginia, Racławice, Sąspów,
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oraz wykorzystywane w całości lub w części bez jego zgody.
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Reklamy

małopolski
MAGDA KIDOŃ
architekt

Partner Handlowy OKNOPLAST

Krzeszowice,
ul. Kościuszki (obok CPN)

tel. 12 282 36 66

kom. 606 633 791

Pracownia projektowa prowadzona przez
Magdalenę Kidoń, absolwentkę Wydziału Architektury
Politechniki Krakowskiej.
Początek działalności sięga 2004 roku.
Dzięki doświadczeniu i partnerstwu z doświadczonymi
projektantami branżowymi, pracownia dysponuje potencjałem
umożliwiającym realizację kompleksowych projektów.
Pracownia zajmuje się również opracowaniem
projektów aranżacji wnętrz mieszkalnych i komercyjnych.

Magdalena Kidoń: +48 601-671-184

mkidon@architekt-krakow.eu
info@architekt-krakow.eu
www.architekt-krakow.eu
www.projektowanie-wnetrz.com
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Meble mo¿na obejrzeæ w naszych sklepach w Krakowie:

1. ul. Sk³adowa 2
2. ul. Zab³ocie 20

BRAMY GARAŻOWE
• SEGMENTOWE
• ROLOWANE
• UCHYLNE

OKAZJA
do każdej bramy
automatycznej
drugi pilot zdalnego
sterowania
GRATIS

AUTOMATYKA
STOLARKA OKIENNA
ZAMÓW – BEZPŁATNY POMIAR I WYCENĘ

METECO + 48 602 584 973

biuro@meteco.pl

www.meteco.pl

