
Obszar gmin: Jerzmanowice-Przeginia, Krzeszowice, Liszki, Wielka Wieś, Zabierzów

  6 LUTEGO 2014
    Nr 03/2014 (048)
    Nakład: 17 000 szt.

  wersja online gazety:  
www.gwarek-malopolski.pl 
      redakcja@gwarek-malopolski.pl
      reklama@gwarek-malopolski.pl

  tel. 696 595 118
    fax 12/282 20 18

KRZESZOWICE
UL. DASZYŃSKIEGO 2, 
TEL. 792 608 139

TRZEBINIA 
UL. RYNEK 4, 
TEL. 32 753 37 30

 www.optyka-victoria.pl

WYPRZEDAŻ 

KOLEKCJI

z 2013 roku*

* I
NF

O 
W

 Z
AK

ŁA
DZ

IE

OPTYK OKULISTA
BADANIEWZROKUGRATIS*

Ciąg dalszy na stronie 2

Ferie w iKeA KrAKów
Ferie zimowe w IKEA Kra-
ków to dla najmłodszych 
okazja nie tylko do świetnej 
zabawy, ale również rozwi-
jania kreatywności. Podczas bezpłatnych warsztatów 
ekologicznych dzieci dowiedzą się, jak prawidłowo 
segregować odpady, co to jest upcykling oraz nadadzą 
drugie życie surowcom wtórnym. Natomiast na zaję-
ciach z projektantką wnętrz stworzą własne dekoracje, 
które będą mogły zabrać ze sobą do domu.
Warsztaty „Ekologia to frajda” to propozycja IKEA Kraków na 
pierwszy tydzień ferii. Tematem przewodnim zajęć są odpady – 
między innymi ich prawidłowa segregacja. Dzieci dowiedzą się 
też, jak przebiega droga śmieci od domu, przez sortowanię, aż 
do ich recyklingu - mówi prowadząca zajęcia, Agata Czachórska, 
koordynator ds. zrównoważonego w IKEA Kraków. - Na koniec 
wspólnie przywrócimy do życia pozornie bezużyteczne już przed-
mioty - dodaje Agata Czachórska.
W drugim tygodniu zimowych ferii zajęcia z dziećmi poprowadzi 
znana projektantka wnętrz i prezenterka telewizyjna Olimpia Aja-

Warsztaty ekologiczne i zabawa w dekorowanie

Zabierzów ul. Polna 2

www.marcopizzeria.pl

12 285 13 20
12 285 47 74
665 011 598

GORĄCA
PIZZA
OBIADY
DOMOWE

15 lat tradycji

Rozprzedaż

-80%
taniej!
www.factory.pl

Tylko teraz możesz zrobić zakupy  
do -80% taniej.  
Nie czekaj na okazję – właśnie trwa!

GEODETA
mgr inż. Paweł Wydmański

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

Zapraszamy
poniedziałek - piątek

9.00 - 17.00
www.archi-geo.pl
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Taką opowieść, rodem z książek 
Londona czy Curwooda, usłyszeli-
śmy w naszej bibliotece, w czwartek 
23.01.2014 roku. Bohaterką wyjąt-
kowego spotkania była pani Anna 
Kawala-Konik i jej czworonożni 
przyjaciele Fiodor, zwany Fredkiem, 
rasy alaskan husky i eurodog Mari, 
zwana Marysią. Pani Ania (mieszkan-
ka Tenczynka) bierze udział w wyści-
gach psich zaprzęgów w Polsce i na 
świecie. Jej zdjęcia z zawodów (jest 
profesjonalnym fotografem) zdobią 
okładki czasopism na całym świe-
cie. Z uwagi na niecodzienny temat 
zorganizowaliśmy w bibliotece dwa 
spotkania. W pierwszym wzięły 
udział zaprzyjaźnione z nami dzieci 
tenczyńskiego przedszkola (40 osób) 
pod opieką wychowawczyń Doroty 
Giszczyńskiej i Edyty Godyń-Sowy. 
W drugim dwie grupy szóstoklasi-
stów z Zespołu Szkół w Tenczyn-
ku (30 osób) z wychowawczyniami 
Karoliną Masłowską i Joanną Żak. 
Gościem specjalnym spotkania była 
pani Maria Ostrowska, wielki przy-
jaciel naszych bibliotek. 
Pani Ania opowiedziała nam o wyjąt-
kowym wyścigu, wyścigu o życie, 
który rozegrał się na przełomie 
stycznia i lutego 1925 roku na Ala-

sce. Po wybuchu epidemii błonicy 
w Nome, jedynym ratunkiem było 
podanie surowicy. Mimo szalejącej 
burzy i temperatury spadającej do 
-56°C psy pociągowe przebiegły 1100 
kilometrów w ciągu pięciu i pół dnia, 
dowożąc  szczepionkę dla chorych. 
Ta niezwykła historia opisana jest  w  
książce  "Okrutny szlak"  autorstwa  
Gay Salisbury  i  Laney Salisbury   
-  książka  jest  dostępna w naszej 
bibliotece. Pani Ania zachęcała dzie-
ci i młodzież do czytania książek 
o życiu zwierząt i ludzi na Dalekiej 
Północy, książek, z których zrodzi-
ła się jej pasja. Poznając rasy psów 
zaprzęgowych, dyscypliny sportu  
psich  zaprzęgów,  ścisłą  współpracę  
maszera  (powożącego)  i  zwierzęcia  
"wzięliśmy udział" w zawodach odby-
wających się zarówno na śniegu, jak 
i w warunkach bezśnieżnych. Duże 
zainteresowanie wzbudziły prezen-
towane akcesoria związane z psimi 
zaprzęgami: sanie, szelki zaprzęgowe, 
psie buty. Jednak największą radość  
sprawił dzieciom bezpośredni kontakt 
z Fredkiem i Marysią. Pani Ania, 
wielka miłośniczka zwierząt, uwrażli-
wiła dzieci na los naszych braci mniej-
szych, opowiadając o psich adopcjach, 
schroniskach, pomocy bezdomnym 

zwierzętom. Całe spotkanie było 
ilustrowane zdjęciami wykonanymi 
przez naszą dzisiejszą bohaterkę. 
Dziękując pani Ani za fantastycznie 
spędzony czas pragniemy również 

podziękować państwu:  Marianowi  
Konikowi,  Magdalenie Dziurzyń-
skiej i Marzenie Kubin za  pomoc 
w zorganizowaniu spotkania.

 v Biblioteka Tenczynek

MIEJSKO-GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KRZESZOWICACH - FILIA W TENCZYNKU

Wyścigi Psich ZaPrZęgóW
Historia wyścigów psich zaprzęgów ma swój początek w czasach, które 
nazywamy "gorączką złota", spowodowaną odkryciem złóż tego kruszcu 
na Alasce. W trudnych wrunkach klimatycznych poszukiwacze złota 
wykorzystywali do transportu ludzi i towarów pracę psich zaprzęgów, biorąc przykład z plemion 
zamieszkujących tereny Alaski, wykorzystujących ten rodzaj przemieszczania się od tysięcy lat. 
Wśród żądnych przygód poszukiwaczy złota zrodził się pomysł, aby psie zaprzęgi zaczęły się 
ścigać. W ten sposób powstał w Nome, głównym ośrodku pionierów, klub, którego członkowie 
zorganizowali w 1908 roku pierwsze wyścigi psich zaprzęgów.

Ferie w iKeA KrAKów
kaiye. Podczas warsztatów „Ferie 
z designem” najmłodsi dowiedzą 
się m.in., czym jest design i jak 
przebiega proces projektowania. 
Stworzą też własne dekoracje. 
To jednak nie koniec atrakcji przy-
gotowanych przez IKEA Kraków na 
czas ferii – Nie zapomnieliśmy też 
o naszych nieco starszych Klientach 
- mówi Anna Knapik, Kierownik 
Marketingu IKEA Kraków. - Od 
1 do 16 lutego za każde 500 zł 
wydane na asortyment z działu 
dziecięcego zwracamy 50 zł w for-
mie karty rabatowej. To doskonała 
okazja dla tych, którzy chcą swoim 
dzieciom zrobić frajdę i podczas 
zimowych ferii np. przemeblować 
im pokój – dodaje Anna Knapik.

Harmonogram  wydarzeń

Warsztaty „Ekologia to frajda” odbywają się w pierwszym tygodniu 
ferii zimowych, w dniach 3-7 lutego, w godz. 9:30 – 11:00 w Czarodziej-
skim Lesie Smalland (bawialnia dla najmłodszych). Prowadzone są w 15 
osobowych grupach dla dzieci w wieku od 6 do 10 lat.

Warsztaty „Ferie z designem” odbywają się w drugim tygodniu ferii 
zimowych, w dniach 10-14 lutego, w godz. 9:30 – 11:30 w Czarodziejskim 
Lesie Smalland (bawialnia dla najmłodszych). Prowadzone są w 15 
osobowych grupach dla dzieci w wieku od 6 do 10 lat.

Zapisy na warszaty prowadzone są poprzez formularz on-line na stro-
nie www.IKEA.pl/Krakow. Wymagane jest podanie nr karty IKEA 
FAMILY opiekuna. Osoby, które nie są członkami IKEA FAMILY, 
mogą przystąpić do klubu przed zapisem. Rejestracja trwa kilka minut 
i jest bezpłatna.
Oferta 50 zł za każde wydane 500 zł na asortyment z działu dziecięcego 
obowiązuje w dniach 1-16 lutego. Ponadto w tych dniach w Restauracji 
IKEA Kraków, przy zakupie 2 dowolnych dań gorących dla dorosłych, 
dziecko otrzyma makaron organiczny z sosem pomidorowym gratis.
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THE BEST OF… ASP 2012-2013
wystawa w nietypowej przestrzeni.

Wernisaż laureatów prestiżowych nagród w Akademii w Bronowicach

 „THE BEST OF… ASP 2012 
- 2013”, obok prezentacji twór-
czości wybranej grupy najcie-
kawszych osobowości, pokazuje 
dodatkowo spektrum oferty Aka-
demii Sztuk Pięknych w Krako-
wie, począwszy od malarstwa, 
poprzez rzeźbę, grafikę i foto-
grafię, szeroko pojęty dizajn, 
skończywszy na sztuce nowych 
mediów i performance. To pierw-
sza – i jedyna - taka wystawa, na 
której zebrano dzieła studentów 
i młodych absolwentów uczel-
ni, nagrodzonych w ostatnich 
dwóch latach w prestiżowych 
konkursach krajowych i mię-
dzynarodowych, uhonorowanych 
stypendiami i nagrodami – m.in. 
Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, Fundacji Grazella, 
Stypendium im. Henry’ego Dore-
na, stypendium im. Jana Matejki 
i innych. 
- Prezentacja wybranej grupy 
pokazuje zarazem pewien rys 
pokolenia, ale także typy wraż-
liwości, postaw artystycznych 
i świadomych już wyborów, 
poszukiwań własnego języka 
wypowiedzi, „porządkowania 
świata” językiem form i znaczeń 
czy kreowania otoczenia poprzez 
obiekty, w których utylitaryzm 
jest zarazem nowatorsko, intry-
gująco wpleciony w estetyczną 

formę. Eksponowane prace, 
określając rodzące się indywi-
dualności, są zarazem wyrazem 
różnorodności warsztatów i este-
tyk, gdzie zrównoważona analiza 
świata, chłodna obserwacja czy 
warsztatowo perfekcyjna malatu-
ra krzyżuje się z ekspresją gestu 
czy niemal dziką fascynacją 
artystycznej swobody patrzenia 
na świat – mówi Jan Tutaj, Pro-
rektor ASP.
Wystawa twórczości 33 młodych 
artystek i artystów z krakowskiej 
ASP jest cząstkowym, intrygu-
jącym zapisem różnorodności 
spojrzenia na świat, cennej wraż-
liwości na jego różnorakie uroki. 
Każdy z odwiedzających Aka-
demię z pewnością znajdzie coś 
dla siebie, utożsami się z którąś 
z interpretacji rzeczywistości. 
Jednym bliżej będzie w stronę 
konstrukcji uporządkowanych, 
form funkcjonalnych i klasycz-
nych, innym – do form subtel-
nych i intrygująco wielointerpre-
tacyjnych. - Jeszcze inni zwrócą 
uwagę na język wypowiedzi 
performera, który w wymowny, 
a zarazem zaskakująco oczy-
wisty sposób, posiłkując się 
gestami ciała czy okruchami 
notowanych faktów i zdarzeń, 
przetwarza aktualny stan naszej 
kondycji i ukazuje jej kruchość, 

niejednoznacz-
ność, uwikłanie 
w sprzeczne 
konteksty zna-
czeń – podkre-
śla Jan Tutaj.
Wystawa THE 
BE ST OF… 
ASP 2012 - 2013 
to już drugi pro-
jekt, realizowa-
ny w ramach 
A k a d e m i i 
w Bronowicach 
we współpracy 
pomiędzy ASP 
a najmłodszą 
krakowska gale-
rią handlową. Projekt ten jest 
pomysłem na „wyprowadzenie” 
sztuki z klasycznych instytucji, 
powołanych do jej promowania, 
do przestrzeni masowo odwie-
dzanej przez odbiorców – do 
centrum handlowego. Działal-
ność placówki zainaugurował 
prestiżowy wernisaż prac Peda-
gogów Akademii Sztuk Pięknych 
w Krakowie.
W Akademii w Bronowicach 
organizowane są wystawy, insta-
lacje, prezentacje multimedial-
ne, dyskusje, warsztaty, zaję-
cia i wiele innych aktywności, 
przygotowanych przez Akademię 
Sztuk Pięknych w Krakowie. 

- Zapraszamy do miejsca, gdzie 
pokazujemy, że sztuka może być 
bliska każdemu z nas, że można 
się nią bawić, a przede wszyst-
kim – rozumieć i czuć. Zaprasza-
my do Akademii  w Bronowicach 
– mówi Iwona Sitko, Dyrektor 
Galerii.

Akademia w Bronowicach  
– poziom +1

Godziny otwarcia:  
od poniedziałku  

do piątku: 15.00 – 21.00
Sobota – niedziela: 9:00–21:00. 

Adres Galerii Bronowice:  
ul. Stawowa 61, 31-346 Kraków

Młodzi, zdolni, ponadprzeciętni i utytułowani – to właśnie ich prace możemy już oglądać na wystawie 
„THE BEST OF… ASP 2012 - 2013” w Akademii w Bronowicach. Wczoraj, 30 stycznia, odbył się wer-
nisaż, będący wstępem do ukazania szerszej publiczności wybijających się osobowości twórczych 
krakowskiej ASP, które zostały już zauważone i docenione w środowisku związanym ze sztuką.

W piśmie, które skierowała do 
GDDKiA zwraca się o wprowa-
dzenie organizacji ruchu na DK 
79 w granicach gminy Zabie-
rzów, która ograniczy ruch 
pojazdów o masie powyżej 10 
ton w godzinach 22.00 – 6.00 
rano w dni powszednie oraz 
całą dobę w soboty, niedziele 
i święta. Istnieją przepisy pra-
wa i normy środowiskowe, na 
które powołuje się wójt, które 
dopuszczają wprowadzenie 
takiego ograniczenia.
Niestety mimo podejmowania 
kolejnych inicjatyw, rozpoczę-
cie budowy obwodnicy Zabie-

rzowa, która rozwiązałaby 
problem uciążliwości ruchu dla 
mieszkańców, ciągle się opóź-
nia. Dlatego wójt Elżbieta Bur-
tan dbając o ochronę i poprawę 
jakości życia mieszkańców 
gminy- w szczególności Zabie-
rzowa i Kochanowa, podjęła 
działania mające na celu ogra-
niczenia zarówno tonażu jak 
również częstotliwości ruchu 
na drodze krajowej nr 79.

 v Wojciech Wojtaszek

ZABIERZóW

WAlKA z uciążliWą
dlA mieSzKAńcóW  
droGą KrAjoWą 79
Wójt Gminy Zabierzów Elżbieta Burtan 
wystąpiła do Generalnej Dyrekcji Dróg Kra-
jowych i Autostrad o wprowadzenie ograni-
czenia ruchu pojazdów ciężkich na Drodze 
Krajowej nr 79 przebiegającej m.in. przez 
Zabierzów i Kochanów.
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Celem postępowania o rozgrani-
czenie nieruchomości jest usta-
lenie przebiegu ich granic przez 
określenie położenia punktów 
i linii granicznych, utrwalenie tych 
punktów znakami granicznymi na 
gruncie oraz sporządzenie odpo-
wiednich dokumentów. Zazwyczaj 
rozgraniczenie przeprowadza się na 
wniosek i koszt zainteresowanego, 
zaś z urzędu ma ono miejsce tylko 
wówczas, gdy potrzeby gospodarki 
narodowej albo interes społeczny 
tego wymagają. Przeprowadza się 
je również często w sytuacji, gdy 
granice nieruchomości w ogóle 
nie zostały ustalone, choćby nie 
było sporu między sąsiadami albo 
były kiedyś ustalone, ale z różnych 
względów stały się sporne. 
Tryb rozgraniczania normuje ustawa 
z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geo-
dezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. 
z 2010 r. Nr 193 poz. 1287 z późn. 
zm.) i przewiduje zasadniczo dwie 
fazy takiego postępowania.
Pierwsza faza – administracyj-
na - rozpoczyna postępowanie 
z momentem wydania postanowie-
nia przez właściwy organ (wójta, 
burmistrza, prezydent miasta), który 
wyznacza i upoważnia uprawnione-
go geodetę do czynności ustalenia 
przebiegu granic. Przy ustalaniu 
przebiegu granic bierze się pod uwa-
gę znaki i ślady graniczne, mapy 
i inne dokumenty oraz punkty 
osnowy geodezyjnej. W przypadku 

braku tych danych, bądź gdy są one 
niewystarczające albo sprzeczne, 
wówczas ustala się przebieg granicy 
na podstawie zgodnego oświadcze-
nia stron lub jednej strony, gdy druga 
strona w toku postępowania oświad-
czenia nie składa i nie kwestionuje 
przebiegu granicy. Jeśli między 
stronami istnieje spór co do powyż-
szych kwestii, wówczas geodeta 
nakłania strony do zawarcia ugo-
dy. Taka ugoda posiada moc ugody 
sądowej, co oznacza, że może być 
ona podważona wyłącznie przed 
sądem. Właściwy organ nie wydaje 
wówczas decyzji o rozgraniczeniu, 
a kończy sprawę decyzją o umorze-
niu postępowania. W ugodzie powi-
nien być zawarty opis przedmiotu 
sporu, opis wzajemnych ustępstw, 
szczegółowy opis granicy uznanej 
za obowiązującą po podpisaniu ugo-
dy, informację o jej mocy. W przy-
padku, gdy geodeta ustalił granice 
bezspornie, według dokumentów 
lub na podstawie zgodnego oświad-
czenia stron, organ zobowiązany 
jest wydać decyzję o rozgranicze-
niu. Od decyzji tej nie przysługuje 
odwołanie, lecz specjalny środek 
odwoławczy – wniosek o przekaza-
nie sprawy sądowi powszechnemu 
w terminie 14 dni od doręczenia 
decyzji o rozgraniczeniu. 
Niezawarcie przez strony ugody 
oraz brak wystarczających dowo-
dów do wydania decyzji o rozgra-
niczeniu powoduje, iż organ umarza 

postępowanie i przekazuje sprawę 
z urzędu do sądu powszechnego. 
Rozpoczyna to drugą fazą postępo-
wania rozgraniczeniowego - sądo-
wą. Sądem właściwym do przepro-
wadzenia rozgraniczenia jest sąd 
rejonowy właściwy ze względu na 
miejsce położenia nieruchomości. 
W tym postępowaniu, które toczy 
się w oparciu o art. 153 kodeksu 
cywilnego, Sąd powinien ustalić 
granice według ostatniego spokoj-
nego stanu posiadania.
Zgodnie z postanowieniem Sądu 
Najwyższego z dnia 6 maja 1974 
roku sygn. akt III CRN 81/74 przez 
zwrot "ostatni spokojny stan posia-
dania" rozumie się ustabilizowany 
stan posiadania przedmiotu rozgra-
niczenia, a więc taki stan, który nie 
pozwala wprawdzie na stwierdzenie 
nabycia własności przez zasiedzenie, 
jednakże trwa zbyt długo, by pozba-
wienie dotychczasowego posiadacza 
(właściciela) posiadania pasa ziemi 
przez ustalenie granicy "z uwzględ-
nieniem wszelkich okoliczności" 
dało się pogodzić z zasadami współ-
życia społecznego. 
Gdyby również takiego stanu nie 
można było stwierdzić, a postępowa-
nie rozgraniczeniowe przed sądem 
nie doprowadziłoby do ugody mię-
dzy zainteresowanymi, sąd ustali 
granice z uwzględnieniem wszelkich 
okoliczności. Może przy tym przy-
znać jednemu z właścicieli odpo-
wiednią dopłatę pieniężną. Postępo-

wanie kończy 
postanowienie 
sądu, na które 
służy apelacja. 
Załącznikiem 
do postano-
wienia jest plan rozgraniczenia 
sporządzony przez biegłego w for-
mie opinii. Postanowienie sądu 
o rozgraniczeniu po zaopatrzeniu 
go w klauzulę wykonalności podlega 
egzekucji komorniczej. 
Należy wiedzieć, iż sąd w sprawie 
o rozgraniczenie musi uwzględniać 
również skutki zasiedzenia. Tak 
więc jeżeli jedna ze stron sąsiedz-
kiego sporu przez odpowiednio 
długi okres czasu zajmowała część 
gruntu drugiej strony, stanie się jego 
właścicielem. Terminy zasiedzenia 
w świetle przepisów kodeksu cywil-
nego wynoszą 20 lat, jeśli aktual-
ny posiadacz albo jego poprzednik 
wszedł w posiadanie nieruchomo-
ści czy jej części w dobrej wierze, 
zaś 30 lat gdy jej posiadacz wszedł 
w posiadanie w złej wierze, to zna-
czy przejmując tę nieruchomość, 
wiedział, że prawo własności mu nie 
przysługuje. Co istotne, do okresu 
posiadania aktualnego posiadacza 
zalicza się okres posiadania jego 
poprzednika, np. osoby, od której 
zakupił nieruchomość na podstawie 
nieformalnej umowy (nie zawartej 
przed Notariuszem).

 v Rafał Czeladzki
email: RCzeladzki@gmail.com

PORADY PRAWNE 

roZgranicZenie nieruchomości
Liczne nieporozumienia w stosunkach sąsiedzkich coraz częściej dotyczą granic nieru-
chomości i wielokrotnie kończą się procesem sądowym o rozgraniczenie nieruchomości.

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

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

• SPRZEDAŻ •
• SKUP • 

tel. 662 660 373

AUTO CZĘŚCI KRIS

CZĘŚCI DO SAMOCHODÓW WSZYSTKICH MAREK. KONKURENCYJNE CENY!!!

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

Fundacja Dar Serca pomaga bezdomnym i skrzywdzonym zwierzętom z podkrakowskich gmin. 
Mamy pod opieką konie, psy i koty. Dzięki naszej pracy i pomocy ludzi o wrażliwych  sercach w 2013 
roku 130 psów i kotów znalazło nowe, kochające domy. Nasi podopieczni mogą liczyć na fachową 
opiekę, pomoc weterynaryjną, dużo serca i wielkie starania o to, by mogły znaleźć nowe, odpowiedzialne 
rodziny. Podejmujemy również działania edukacyjne, akcje interwencyjne, imprezy plenerowe promujące 
różne sposoby spędzania wolnego czasu z naszymi pupilami. Prosimy o wsparcie naszych działań na 
rzecz zwierząt, bo od Państwa pomocy zależy ilu zwierzakom uda się pomóc. Dziękujemy!!!

Fundacja Dar Serca

twoja@pomoczwierzakom.pl,  inicjatywa.lokalna@gmail.com

32-043 Skała, ul. Olkuska 8   KRS: 0000262818, REGON: 120315280, NIP: 5130122129
tel.: 534 884 174, 882 180 526, tel./fax: 12 389 05 11,   Citibank: 78103000190109853000117544
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To Ja Mrówka,
Tak, do Ciebie mówię! Mam dom, ale nie zawsze tak było. 
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Pierwsze spotkanie w Nowym 
Roku. W sali na pierwszym pię-
trze MDK zbierają się kobiety 
i mężczyźni w wieku od kil-
kunastu do kilkudziesięciu lat. 
Wśród nich jest niewyróżnia-
jący się ani strojem ani zacho-
waniem, skromny i niezwykle 
sympatyczny brodaty jegomość. 
To on, jak co spotkanie, będzie 
wprowadzał olkuskich miłośni-
ków wiedzy o Wszechświecie 
w tajemnice gwiazd, galaktyk 
i wszystkiego, co z Kosmosem 
związane. A że potrafi wciąg-
nąć swych słuchaczy w temat, 
to minuty i godziny mijają 
niepostrzeżenie, potwierdzając 
teorię względności w odnie-
sieniu do upływu czasu. Prof. 
Michał Ostrowski na co dzień 
jest pracownikiem naukowym 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
pełni tam funkcję kierownika 
Katedry Astrofizyki Wysokich 
Energii. Wolne chwile poświęca 
propagowaniu wiedzy o Kos-
mosie, a dał się też poznać jako 
kolekcjoner meteorytów. Jego 
zbiory prezentowane były na 
Wystawie Minerałów Ziemi 
Olkuskiej i Skamieniałości Jury 
Krakowsko-Częstochowskiej.
Aktywność Sekcji Astrono-
micznej MOK nie ogranicza 

się jedynie do zgłębiania teorii, 
prelekcji i dyskusji. Co prawda 
przenośny sprzęt do podgląda-
nia „ciał niebieskich” to nie to 
samo, co potężne stacjonarne 
teleskopy w obserwatoriach, 
ale członkowie olkuskiej sek-
cji chętnie z niego korzystają. 
Szczególnie, gdy nad naszymi 
głowami dzieje się coś wyjątko-
wo interesującego. Prof. Michał 
Ostrowski niejednokrotnie orga-
nizował pokazy na olkuskim 
Rynku, gdzie każdy chętny mógł 
zobaczyć niezwykłe zjawisko 
i usłyszeć fachowe tego zjawiska 
wyjaśnienie. Olkuski astronom 
przygotowywał też otwarte 
popularnonaukowe prelekcje, 

podczas których można było 
wiele się dowiedzieć czerpiąc 
zarówno z jego wiadomości, jak 
też z wiedzy zapraszanych gości.
Co Sekcja Astronomiczna 
przygotuje na swój jubileusz? 
Tego dowiemy się 12 czerwca 
br., wtedy właśnie odbędą się 
w MDK obchody 20-lecia. Już 
dziś wszystkich serdecznie na 
nie zapraszamy.
Jeśli ktoś chciałby do pasjonatów 
astronomii dołączyć, to proszę 
śledzić dział Imprezy na stronie 
www.mok.olkusz.pl. Tam poda-
wane są terminy ich spotkań.

 v MOK Olkusz

PasJonaci Kosmosu
Od 20 lat w Miejskim Domu Kultury w Olkuszu działa Sekcja Astronomiczna. 
Skąd wśród olkuszan takie zainteresowania? Być może jest w tym mieście 
coś szczególnego, co skłania ludzi do fascynacji Kosmosem? Stąd wywo-
dzili się słynni na całą Europę astronomowie Marcin Bylica i Marcin Biem. 
Jak to było w dawnych wiekach, trudno wyrokować. Wiadomo natomiast 
na pewno, że dziś pasję tę rozpala olkuszanin prof. Michał Ostrowski.

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

Sprzedam trzy widokowe
działki budowlane w Beskidzie Niskim
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Michał Woźniak jest Prezesem 
Zarządu Fundacji Wolnego 
i Otwartego Oprogramowania, 
działaczem społecznym. Hak-
tywistą zajmujący się prawa-
mi człowieka w erze cyfrowej, 
orędownikiem Wolnego Opro-
gramowania, ekspertem ds. bez-
pieczeństwa informatycznego; 
ekspertem wolontariuszem Fun-
dacji Panoptykon; współorgani-
zatorem hakatonów społecznych 
SocHack; członkiem założycielem 
Warszawskiego Hackerspace’a. 
Poprzednio także kierownikiem 
technicznym Laboratorium 
Technik Mobilnych BRAMA na 
Politechnice Warszawskiej oraz 
studentem Instytutu Filozofii Uni-
wersytetu Warszawskiego. Czło-
wiekiem, który osiągnął sukces 
przed 35. rokiem życia.
Młody profesjonalista w gimna-
zjum w Białym Kościele przepro-
wadził dwa spotkania skierowane 
do uczniów klas drugich. W trak-
cie spotkań uczniowie aktywnie 
brali udział w ćwiczeniach, 
poznawali specyfikę zawodów 
przyszłości oraz odpowiadali na 
pytania przygotowanego quizu. 

Odkrywali jaki potencjał w nich 
tkwi i na jakie cechy swojej oso-
bowości powinni zwrócić uwagę. 
Poznali też źródła, gdzie mogą 
szukać wiedzy o aktualnej sytu-
acji i trendach na rynku pracy. 
Ponadto profesjonalista opowie-
dział wiele o sobie, o ścieżce swo-
jej edukacji i kariery zawodowej. 
O łączeniu pasji z pracą, ciągłym 
rozwoju, dążeniu do celów i łącze-
niu z pozoru sprzecznych dziedzin 
– jak w jego przypadku filozofii 
i nowych technologii. Z ankiet 
wypełnionych po spotkaniach 
wynika, że tego typu inicjatywy 

są potrzebne i zwracają uwagę 
młodych ludzi na istotne dla ich 
przyszłości aspekty. 
Ogólnopolski projekt „Link do 
przyszłości”  jest realizowany 
przez Fundację Rozwoju Spo-
łeczeństwa Informacyjnego ze 
środków Microsoft, w ramach 
inicjatywy „YouthSpark” oraz 
Polsko-Amerykańskiej Fundacji 
Wolności. II edycja została obję-
ta patronatem Ministra Edukacji 
Narodowej oraz Ministra Pracy 
i Polityki Społecznej.

 v GBP

„linK do przySzłości. 
młodzi. internet. KArierA”

8 stycznia 2014 r. na zaproszenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielkiej 
Wsi do gimnazjum w Białym Kościele przyjechał Michał „rysiek” Woźniak 
- młody profesjonalista z projektu „Link do przyszłości. Młodzi. Internet. 
Kariera”. Celem projektu „Link do przyszłości” jest wspieranie młodych 
ludzi z małych miejscowości w planowaniu ich przyszłości zawodowej 
w sposób szeroki i nieszablonowy, uwzględniając rozwój społeczeństwa 
informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy.

tel. 501 807 311tel. 501 807 311
www.ubezpieczeniakrzeszowice.pl

32-065 Krzeszowice
ul. H. Sienkiewicza 2
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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
   oraz
• DRZWI
• MEBLE OGRODOWE
• MEBLE POKOJOWE 
   - salon, sypialnia 
   - tradycyjne i nowoczesne

MOŻLIWOŚĆ DOWOZU
WŁASNYM TRANSPORTEM

U 
NA

S N
AJ

TA
NI

EJ
!

WSZYSTKO Z DREWNA
"U GÓRALA"

Czynne:
pon - piątek 9.00 - 17.15,

sobota 9.00-13.00.

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

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
OGROMNY WYBÓR I NISKIE CENY!

NOWOŚĆ!• Płyty OSB• Płyty stolarskie• Sklejka

KĄciK KuLinarny Kuchnia na Wzgórzu

Deser
•	2	x	0,5	l	jogurtu		
naturalnego
•	4	łyżki	cukru
•	4	łyżki	żelatyny
•	150	ml	mleka
•	4	łyżki	musli	
•	8	łyżek	owoców	mrożonych		
(już	rozmrożonych)

Żelatynę zalewamy zimnym mlekiem 
i odstawiamy na 15 minut do napęcznie-
nia. Potem zagotowujemy ją z mlekiem, 
cały czas mieszając i nie pozwalając, 
aby mleko wykipiało. Lekko studzi-
my żelatynę i mieszamy ją z jogurtem 
naturalnym i cukrem.

Na dno szklanki/pucharka wkładamy 
musli wraz z jedną łyżeczką owoców, 
zalewamy przygotowanym jogurtem, 
a na górze układamy owoce. Wkłada-
my do lodówki do schłodzenia na 30 
minut, podajemy.

Smacznego!

A dzisiaj proponuję pyszny deser, 
który dzieci w czasie ferii mogą 
przygotować dla swoich rodziców 
i dla siebie.

prosty i smaczny deser  
w sam raz na bezśnieżne ferie :)

 v Ulla Pałka
Ten i więcej przepisów na stronie:  www.kuchnianawzgorzu.pl  

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

Dzięki Państwa pomocy wsparliśmy 
działalność hospicjum kwotą 35 tys. 
3 zł 4 gr i 11 euro – w tym blisko  
7 tys. zł udało nam się zebrać i wyli-
cytować podczas imprezy w siedzibie 
GOKiS. Pozostałe środki pieniężne 
zebrali kwestujący całą niedzielę na 
terenie dekanatu bolechowickiego 
nasi dzielni wolontariusze. 
Niedzielną imprezę rozpoczęliśmy 
zabawą karnawałową dla dzieci. Pod-
czas zabawy zorganizowane zostały 
konkursy z nagrodami, w których 
dzieci bardzo chętnie uczestniczyły. 
Zabawę dzieciom umilali wolonta-
riusze, którzy wyczarowywali na ich 
twarzach bajkowe postacie. Kolorowe 
fryzury na głowach maluchów  rów-
nież wprawiały ich w dobry nastrój.
W czasie trwania całej imprezy odby-
wała się licytacja na rzecz Hospicjum. 
Licytowane przedmioty niejedno-
krotnie miały wartość sentymentalną 
– np. rękodzieła podarowane przez 
bliskich podopiecznych Hospicjum. 
Było ich bardzo wiele. Przynoszone 
były niemalże do ostatniej chwili 
przed rozpoczęciem licytacji, co spo-
wodowało, że wiele rzeczy nie było 
ujętych we wcześniej przygotowanej 
prezentacji. W przerwach wystąpiła 
m.in. orkiestra dęta działająca przy 
GOKiS - prowadzona przez p. Anto-
niego Majerskiego oraz Jarosława 
Janeckiego. Podziwialiśmy rów-
nież zdolności gimnastyczne grupy 
dziewczynek z sekcji GOKiS – pro-

wadzonej przez p. Wiolettę Handzel.  
Swoje umiejętności zaprezentowali 
także uczestnicy zajęć aikido prowa-
dzonych w GOKiS przez p. dr Ewę 
Wiercińską oraz zajęć zumby prowa-
dzonych przez p. Monikę Bińczycką. 
Największym zainteresowaniem naj-
młodszych widzów cieszył się pokaz 
magika, który w oczach dzieci jawił 
się jako najprawdziwszy czarodziej. 
W trakcie imprezy wójt gminy Tade-

usz Wójtowicz wręczył nagrody 
laureatom konkursu fotograficzne-
go „Piękno Gminy Wielka Wieś w 
obiektywie”.
Imprezę zakończyła piękną piosenką 
nasza uzdolniona wokalistka Kata-
rzyna Skrzyniowska. 
Akcję możemy uznać za udaną dzięki 
olbrzymiemu wkładowi pracy wielu 
ludzi - jest za co dziękować.

 v www.wielka-wies.pl

aKcJa charytatyWna 
na rZecZ fundacJi aLma sPei
Od 9 lat Gminny Ośrodek Kultury i Sportu - u progu nowego roku - orga-
nizuje akcję charytatywną. Zebrane fundusze w tegorocznej akcji zostały 
przekazane na rzecz starannie dobranej i godnej zaufania Fundacji Alma 
Spei  - prowadzącej hospicjum domowe dla dzieci.

moŻesZ ZmieniĆ taK WieLe 
PrZeKaZuJĄc  1%  PodatKu chorym dZieciom

Na plakacie jest nasza Majka. 5- letnia 
dziewczynka z wielowadziem. Nie może 
mówić, ale często się śmieje i czasem 
rozrabia. 
W ramach opieki hospicyjnej do domu Majki 
i pozostałych 32 podopiecznych przyjeż-
dżają pielęgniarki, lekarze, fizjoterapeuci, 
pedagog i zaprzyjaźniony duszpasterz ho-
spicjum. Wolontariusze wpadają z tortem na 
urodziny i wręczają mikołajowe prezenty. 
Spotkania  integracyjne, pikniki, wyjazdy, 
to czas na rozmowę, zabawę i wspólne 
cieszenie się chwilą.
Hospicjum dla Dzieci „Alma Spei” za-
pewnienia wszechstronną, specjalistyczną 
opiekę nieuleczalnie chorym dzieciom i ich 
rodzinom z terenu Małopolski. Jesteśmy z 
nimi w chwilach, gdy nie da się powiedzieć, 
że wszystko będzie dobrze. Towarzyszymy 
rodzinom, od momentu zdiagnozowania 

nieuleczalnej choroby dziecka, w codziennym zmaganiu się z jego chorobą, a także 
wspieramy w okresie żałoby po stracie dziecka.
Koszt zapewnienia kompleksowej opieki jednemu dziecku to ok. 3 tys. złotych 
miesięcznie. Kontrakt z NFZ pokrywa ok. 60 proc. tych wydatków. Resztę  zdoby-
wamy dzięki wsparciu ludzi o dobrych sercach. 

Możecie razem z nami pomagać Majce i innym chorym dzieciom. 
Przekażcie 1 % podatku

„Alma Spei” Hospicjum dla Dzieci 
KRS 0000 237 645

Dowiedz się o nas więcej  na www.almaspei.pl

„Alma Spei” Hospicjum dla Dzieci
ul. Dożynkowa 88a, 31-234 Kraków
KRS 0000 237 645, NIP 6772252176

Konto: BGŻ S.A. 08 2030 0045 1110 0000 0155 0700
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SKŁAD OPAŁU I DREWNA 

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

604 919 706
608 460 860

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

F.U. INTER-KUK 

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

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

GABINET CZYNNY:
Poniedziałek:  9.00 – 14.00, Środa: 10.00 – 18.00
Czwartek:  11.00 – 18.00, Sobota: 9.00 – 13.00

„PerfectSlim” Doradztwo Dietetyczne
Krzeszowice, ul. Legionów Polskich 1, (Pasaż TP – I Piętro), 

tel. 733-030-663 • www.perfect-slim.pl

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

o wygodniejszej dla Ciebie porze.

ZAPRASZAMY DO
GABINETU DIETETYCZNEGO

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

Dlaczego nie jadasz śniadań? Nie czujesz głodu, nie masz czasu, walczysz z nad-
wagą, a może po prostu robienie posiłków Cię nudzi? Jeżeli uważasz, że Twój 
organizm zaakceptował poranny post, grubo się mylisz. Unikając śniadania, nigdy 
nie pozbędziesz się nadwagi i cellulitu, wciąż będziesz walczyć z niepohamowanym 
apetytem, zmęczeniem, brakiem energii, kiepskim nastrojem i humorami.

śniadanie jeść, nie jeść? 

U większości z nas dzień wyglą-
da bardzo podobnie. Budzimy się, 
odwlekamy moment wstania do 
maksimum, a potem okazuje się, 
że musimy już pędzić do szkoły, 
czy też pracy zapominając o poran-
nym posiłku. Czasu starcza nam 
zaledwie na  spożycie odpowied-
niej dawki kofeiny i to wszystko. 
Dopiero gdzieś około południa 
przypomina nam się, że właści-
wie jesteśmy głodni i pochłaniamy 
pierwszą lepszą rzecz, która nam 
się napatoczy, a jest to zazwyczaj 
drożdżówka, batonik czy gotowa 
kanapka ze sklepu. Potem dzień 
toczy się już z górki: szybki obiad, 
ponieważ wchodząc do domu umie-
ramy z głodu, potem jakieś prze-
kąski przed telewizorem oraz obfita 
kolacja tuż przed snem. Rankiem 
budzimy się zmęczeni i obciąże-
ni wczorajszą kolacją, nie mamy 
ochoty na śniadanie i historia się 
powtarza. Zataczamy błędne koło, 
którego skutkiem niestety mogą być 
problemy ze zdrowiem, zmęczenie 
oraz nadwaga. Takie zachowanie 
nie sprzyja organizmowi, dlatego 
warto zmienić przyzwyczajenia 
i zacząć jadać śniadanie przed 
wyjściem z domu.
We wczesnych godzinach rannych, 
organizm wykazuje największe zapo-
trzebowanie na składniki energetycz-
ne i odżywcze, stad pierwsze śniada-
nie powinno być najbardziej obfitym 
posiłkiem w ciągu dnia i powinno 
dostarczyć około 25% dziennego 
zapotrzebowania kalorycznego.
 Nie ma też obaw, iż wysoka podaż 
kalorii zagrozi naszej wadze. Po 

kilku godzinach nocnej głodówki 
organizm skrupulatnie wykorzystu-
je dostarczone kalorie i substancje 
pokarmowe na pokrycie ponie-
sionych strat. Odkładanie tkanki 
tłuszczowej w okresie wzmożonego 
zapotrzebowania odżywczego było-
by nieuzasadnione fizjologicznie. 
Nie ma wiec obaw – od większego 
śniadania nie da się przytyć.
W takim razie na śniadanie coś 
słodkiego? 
Niestety nie jest najlepszy pomysł, 
choć przez wielu byłby chęt-
nie praktykowany. Jeżeli cukry 
w skondensowanej postaci zbyt 
szybko przenikną do krwi, nastę-
puje gwałtowny wzrost wydzielania 
insuliny – hormonu, który natych-
miast obniża zwiększony poziom 
glukozy w krwiobiegu. Wyzwala 
się tzw. huśtawka glikemiczna, 
która tylko na moment powoduje 
przypływ energii. Po kilkunastu 
minutach, kiedy poziom cukru we 
krwi zaczyna gwałtownie spadać, 
znów pojawia się uczucie ospa-
łości, braku koncentracji i chęci 
do działania. Dlatego słodyczom 
mówimy – nie! Śniadanie powinno 
składać się przede wszystkim ze 
złożonych form cukrowców, które 
w przewodzie pokarmowym ulega-
ją wolnemu trawieniu i rozpadowi, 
w efekcie czego poziom glukozy we 
krwi podnosi się stopniowo zapew-
niając stały, systematyczny dostęp 
energii na wiele godzin. Najlepiej 
więc gdy na porannym stole wśród 
pokarmów węglowodanowych 
znajdą się płatki zbożowe (szcze-
gólne owsiane) lub gruboziarniste 

pieczywo uzupełnione dodatkiem 
surowych warzyw i soku ze świe-
żych owoców.
Poranna dostawa składników 
odżywczych powinna również 
zapewnić odpowiedni dowóz 
aminokwasów białkowych w celu 
wyrównania nocnych strat. W okre-
sie snu, w organizmie nasila się 
proces międzytkankowej wymiany 
aminokwasów (składników budul-
cowych białek). Szczególnie wyso-
kie zapotrzebowanie na składniki 
białkowe wykazują jelita, nerki 
i mózg. Narządy te zaopatrywane 
są głównie przez tkankę mięśniową, 
która w okresie snu pozbywa się 
dużych ilości aminokwasów, dla-
tego też, w  śniadaniowym menu, 
obok potraw węglowodanowych 
dominować powinny produkty 
będące źródłem pełnowartościo-
wego białka, jak mleko, twaróg, 
chuda wędlina, czy ryba. Jedno-
cześnie śniadanie nie może być zbyt 
tłuste i obfite. Nadmiar tłuszczu 
spowalnia proces trawienia, wpły-
wa na pogorszenie transportu tlenu 
do mózgu i innych tkanek, a także 
powoduje uczucie zwolnienia reak-
cji i poczucie ospałości. 
Chcesz być szczupły i zdrowy? To 
pamiętaj - musisz jeść śniadanie. 
To nie tylko najlepsza metoda na 
poprawę samopoczucia i zwięk-
szenie energii życiowej w ciągu 
dnia, ale także podstawowy element 
obronny w walce z nadwagą.
.

 v  Magdalena Baran  
Dietetyk, PerfectSlim

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Doradztwo geodezyjno-prawne w obrocie nieruchomościami 

Szacowanie i wycena nieruchomości
Zarządzanie nieruchomościami mieszkaniowymi i komercyjnymi

Pośrednictwo �inansowe i kredyty 

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

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

Agata Kulczycka, Witold Kulczycki   

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

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

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

 NOWOŚĆ!!

POŚREDNICZYMY

W POZYSKIWANIU

KREDYTÓW HIPOTECZNYCH,

GOTÓWKOWYCH

ORAZ PRZY ZAKUPIE

SAMOCHODÓW. 

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

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

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

CHCESZ ZMIENIĆ DOSTAWCĘ
ENERGII ELEKTRYCZNEJ

- PRZYJDŹ DO NAS !

AUTORYZOWANY
PRZEDSTAWICIEL 

ENEA S.A. KompraBIURO RACHUNKOWE

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

Zakres działalności:

Świadczymy nasze
usługi od 21 lat!

• 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

Bezpłatne badanie mammograficzne
Zapraszam serdecznie wszystkie Panie w wieku 50-69 lat (ur. 1964 - 1945)  

na bezpłatne badanie mammograficzne dostępne co 24 miesiące.

Mammobus czeka w Gminie Liszki godzinach 9.00-16.00:
10 marzec 2014 przy Ośrodku Zdrowia - MORAWICA

14 marzec 2014 przy Ośrodku Zdrowia - LISZKI 

Prosimy o wcześniejszą rejestrację tel.: 12 633 02 18, 501 620 281

www.liszki.pl
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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

tel. 12-257-79-59

tel. 668-047-005
tel. 693-756-023

KONTAKT

www.kamieniarstwokruk.pl
kamkruk@op.pl

A  NAGROBKÓW 
RÓWNIEŻ 

W FIRMIE POGRZEBOWEJ 
W MODLNICZCE 

WYSTAWA

KĄCIK KOLEKCJONERA

Ryszard Marczukiewicz • Salon kolekcjonerski • www.marczukiewicz.pl •  tel.  691 364 130

World money FAir ‘2014 - Berlin

To,	 że	 będą	 one	 największe	
i  największej	 wagi	 z  dotych-
czasowych,	to	już	sam	fakt,	że	
mennica	„Perth	Mint”	z Australii	
pokaże	 największą	 wyemito-
waną	 dotychczas	monetę	Na	
świecie.	 Moneta	 z  czystego	
złota	 o  średnicy	 prawie	 jed-
nego	metra,	 i grugości	12	cali,	
ma	w chwili	 obecnej	wartość	
około	 29	mln	 euro.	 Zapewne	
wymaga	to	sporego	wysiłku	by	
umieścić	 taką	monetę	w Sali	
wystawowej	Estrel	Convention	
Center,	gdzie	co	roku	odbywają	
się	 targi	monet.	 Cała	 zabawa	
warta	jest	zachodu,	bo	co	roku	
wśród	60	mennic	i Banków	naro-
dowych	z całego	świata	przeby-
wa	w tych	trzech	wyjątkowych	
dniach	w  roku,	 ponad	15.000	
zwiedzających	kolekcjonerów.	
W  tym	 roku	 gościem	honoro-
wym	targów	jest	Mennica	Austrii.	
Emisje	monet	 austriackich	od	
lat	cieszą	się	wielkim	uznaniem	
wśród	kolekcjonerów.	Sam	kupi-
łem	monety	z motywami	malar-
stwa	artystów	reprezentujących	
secesję.	Któż	nie	słyszał	o Klim-
cie,	Kokoszce,	a już	nie	daj	Boże	
o Egonie	Schiele?	
Nie	tylko	jednak	oferta	dla	milio-
nerów	 i ku	 radości	ducha.	Jak	
zwykle	 swoje	monety	 oferuje	

Bank	Kazachstanu.	W tym	roku	
Bank	Rosji	oferuje	wszystko	co	
możliwe	z okazji	Igrzysk	Olimpij-
skich	w Soczi.	Nie	tylko	mone-
ty	 drogie,	 ale	 i  na	 zwykłą	 kie-
szeń.	Ponadto	po	raz	pierwszy	
w targach	bierze	udział	Brazylia.	
Wszyscy	mają	nadzieję	na	cieka-
we	emisje	monet	z okazji	dwóch	
wielkich	imprez:	Mundial	w 2014	
roku	i Igrzysk	Olimpijskich	w Rio	
de	Janerio.	
Jak	 zawsze	na	 targach	prezen-
towane	są	najnowsze	maszyny										
i urządzenia	do	produkcji	monet,	
co	 zawsze	 interesowało	 kolek-
cjonerów.	Nie	zabraknie	nowości	
wprowadzanych	do	obiegu	właś-
nie	w dniach	targów.	Tak	zawsze	
robią	 Niemcy.	 W  tym	 roku	
wprowadzają	 okolicznościowe	
monety	2	Euro	z motywem	Dol-
nej	 Saksonii	 z  umieszczonym	
na	nich	kościołem	św.	Michała	
w Hildesheim.	Monety	bite	przez	
wszystkie	5	mennic	niemieckich.	
Swoją	premierę	będzie	święto-
wać	również	Łotwa,	która	w tym	
roku	dołączyła	 do	 strefy	Euro.	
Za	okazaniem	biletu	będzie	moż-
na	po	cenie	nominalnej	wymie-
nić	2	Euro	obiegowe	na	2	Euro	
okolicznościowe	z Łotwy.
Dla	wytrwałych	 jak	 zwykle	 za	
10	 Euro	 przygotowano	 pasz-

por ty,	 do	 którego	 całkowicie	
gratis	 poszczególne	mennice	
wklejają	drobne	monety	i przy-
bijają	okolicznościowy	stempel	
potwierdzający	odwiedziny	 na	
stoisku.	 Tak	więc	43	 już	 targi	
monet	war te	 są	 odwiedzenia.	
Dla	wybitnie	 i  nieprzyzwoicie	
wręcz	 zamożnych	 kolekcjone-
rów	z Polski	firma	Kunker	przy-
gotowała	 na	 swojej	 corocznej	
aukcji	42	polskie	monety.	Kilka	
z  nich	 prezentuję	 poniżej.	 Już	

same	 ich	 ceny	 szacunkowe	
świadczą	o ich	rzadkości,	a jakie	
niebotyczne	 ceny	osiągną	 nie	
omieszkam	poinformować.	Oby	
choć	 jedna	 z  nich	 dostała	 się	
w ręce	polskiego	kolekcjonera.	
A  póki	 co	 polecam	spędzenie	
trzech	 dni	wśród	magii	wyda-
rzeń	numizmatycznych.

Początek roku – czas odrzucić na bok narzekania i biadolenie. Już w dniach 7-9 lutego br. Jak zwykle co roku odbywają 
się największe targi monet na świecie. World Money Fair ‘2014. 

Nowoczesne rozwiązania protetyczne
Leczenie kanałowe

Bezbolesne usuwanie zębów
Stomatologia dziecięca

Materiały najwyższej jakości
RVG/RTG

www.stomatolog-krzeszowice.pl

ul. Daszyńskiego 4,
Krzeszowice (koło rynku)

tel. 519 440 519

HALA W RĄCZNEJ
(GMINA LISZKI)

 170 m kw. 
plus ok 14 a placu

 
do wynajęcia
pod magazyn

 TANIO

 tel. 607-161-394

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

S.O.S.

Przepraszamy za błąd, który wkradł się w ostatnie "Nowiny z biblio-
tecznej witryny". Oczywiście autorem książki "Samozwaniec" jest 
Jacek Komuda, a nie Jacek Piekara.

więcej na: www.modr.pl
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Prace związane z wykonaniem proporca poprzedzone były 
wielomiesięcznymi badaniami  zachowanych zabytków i opi-
sów historycznych mogących świadczyć o jego wyglądzie, 
konsultacjami z historykami sztuki, specjalistami w dzie-
dzinie heraldyki, muzealnikami. Konieczne było bowiem 
określenie wyglądu i kształtu proporca, jego rozmiarów, 
materiałów  jak również technik jakie miały być użyte w pra-
cach odtworzeniowych. Dzięki wyjaśnieniu tych, jak i wielu 
innych zagadnień udało się wykonać proporzec z wykorzy-
staniem historycznych metod i z użyciem takich jak przed 
wiekami materiałów. Pracownia rekonstrukcji historycznych 
Amictus która wykonywała proporzec zastosowała metodę 
haftu, aplikacji wyszywanej i malowania detalu.  Materiały 
(ręcznie tkany jedwab i nici) sprowadzone zostały, z Indii. 
Drzewce wraz z grotem stanowiące integralną część proporca 
wykonane zostały również zgodnie z wykorzystaniem histo-
rycznych metod i materiałów. Na proporcu zrekonstruowa-
nym przez stowarzyszenie Ratuj Tenczyn herb Tęczyńskich 
przedstawiony jest w wersji z 1561 roku. Jako wzór posłużył 
jego szkic oraz opis z herbarza Bartosza Paprockiego (1584 r.) 
a także barwne wizerunki widniejące na portrecie Jana Magnusa 
Tęczyńskiego jak również na obrazie znajdującym się w kościele 
klasztoru w Rytwianach. 
Wedle opisu w dokumencie cesarskim z 30 IX 1527 r. 
(potwierdzonego opisem w późniejszym akcie cesarza Fer-
dynanda I z 11 IV 1561 r.) herb hrabiowski Tęczyńskich miał 
tarczę czteropolową, na niej w krzyż dwa topory (w polu heral-
dycznie prawym górnym i lewym dolnym) i dwa dwugłowe 
orły cesarskie (w pozostałych polach). Pola drugie i trzecie 
wraz z umieszczonymi w nich dwugłowymi orłami płatanymi 
w słup (określenie B. Paprockiego) zostały (każde) przedzielo-
ne pionowo na dwa półpola: białe (srebrne) i czerwone, w ten 
sposób, że czerwona część orła widniała w polu srebrnym, 
srebrna zaś - w czerwonym. Dwuczęściowy był także klej-
not. Składał się on z dwóch hełmów srebrnych; nad prawym 
widniał w tradycyjnych barwach dotychczasowy topór, nad 
lewym zaś czerwono-srebrny dwugłowy orzeł ze wzniesio-
nymi skrzydłami (identyczny jak w polu tarczy). Z hełmów 
spływały po obu stronach tarczy labry srebrne i czerwone 

(Należy pamiętać, że strony, heraldyczna prawa i lewa nie są 
tymi stronami w rozumieniu patrzącego na herb. Herb opisuje 
się od strony rycerza trzymającego tarczę). Herb hrabiowski 
Tęczyńskich uzyskał swój ostateczny kształt w wyniku 
przywileju cesarza Ferdynanda I z 11 IV 1561 r.: pośrodku 
czteropolowej tarczy umieszczone zostało dodatkowe pole 
błękitne w kształcie tarczy, a na niej zwrócony w prawo 
złoty lew w złotej koronie na łbie, z podniesionym ogonem, 
stojący na tylnych łapach, z przednimi wzniesionymi, gotów 
do walki. Zmodyfikowano też klejnot. Widniejący nad tarczą 
srebrny hełm zwieńczony został złotą koroną, nad nią zaś 
umieszczono złotego lwa w koronie, identycznego jak w polu 
tarczy, trzymającego w prawej przedniej łapie topór. Z hełmu 
spływały labry - wzdłuż prawego brzegu tarczy w kolorze 
czerwonym i białym, wzdłuż lewego - błękitnym i złotym.
Kolejnym etapem projektu, realizowanego przy wsparciu 
ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007-2013, będzie przeprowadzenie pięciu prelekcji na 
temat proporca jak i historii zamku Tenczyn, które odbędą 
się w najbliższym czasie w Miejsko-Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Krzeszowicach. Dzięki nim młodzież gimna-
zjalna, jak również mieszkańcy gminy Krzeszowice będą 
mogli lepiej poznać wspaniałą historię regionu. 
Tego typu projekty realizowane przez stowarzyszenie speł-
niają zarówno rolę edukacyjną  skierowaną do lokalnej spo-
łeczności , jak również funkcję wspierającą lokalny samorząd 
w pozyskiwaniu środków na zabezpieczanie tak  ważnego 
dla naszego regionu zabytku jakim jest zamek Tenczyn.    
Odtworzony proporzec oglądać  można od 01.02.2014 r. 
w Miejsko-Gminnej  Bibliotece Publicznej w Krzeszowicach,  
gdzie zawisł on obok reprodukcji historycznych  portre-
tów Tęczyńskich. Stowarzyszenie Ratuj Tenczyn gromadzi 
i odtwarza pamiątki po Tęczyńskich, licząc że trafią one 
kiedyś do muzeum które stworzone będzie w remontowanym 
obecnie zamku Tenczyn.

 v tekst: Maciej Stępowski 
fot: Marian Lewicki

Stowarzyszenie ratuj tenczyn odtworzyło historyczny proporzec
Stowarzyszenie Ratuj Tenczyn z przyjemnością informuje, że dobiegły końca ponad dwuletnie prace związane 
z odtworzeniem proporca rodu Tęczyńskich. Realizacja projektu pozwoliła na wzbogacenie kolekcji pamiątek zwią-
zanych z zamkiem Tenczyn o kolejny eksponat, świadczący o wspaniałej historii tego cennego zabytku.

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 nowoczes-

nego rolnictwa. Dzięki dynamicznemu rozwojowi, szybko osiągnęła pozycję jednego 
z największych dystrybutorów sprzętu rolniczego na południu Polski. 

tel. 512 447 343; tel./fax (32) 646 77 5832-300 Olkusz, ul. Przemysłowa 14

Drogi podatniku, drogi Przyjacielu!
Podaruj naszym Podopiecznym 

1% Twojego podatku.
Fundacja im. Brata Alberta

numer KRS 0000028246
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WydArzeniA KulturAlne, imprezy, SpotKAniA

chrZanóW

Kino "Sztuka" w Chrzanowie zaprasza
trWaJĄ ferie Z Kinem "sZtuKa": 

"roBacZKi Z ZaginioneJ doLiny" [dubbing PL]
•	10-12.02	seans	o	godz.	9.00	•	13.02	seans	o	godz.	12.00	•

reż.:	T.	Szabo,	H.	Giraud		gatunek:	animacja/komedia	prod.	Francja/Belgia,		b/czas	trwania:	84		min.		
 

"sKuBani" [dubbing PL]
•	10-12.02	seans	o	godz.	12.00	•	13.02	seans	o	godz.	9.00	•

reż.:	Thomas	Szabo,	Helena	Giraud		gatunek:	animacja/familijny/komedia	prod.	USA,		b/o,	czas:	91	min.		
Cena	biletu:	8	zł		

 

"Jack strong" Premiera
•	7.02-13.02	seanse	o	godz.	15.00,	17.40,	20.10	•	14.02	kino	nieczynne	•	15.02	seans	o	godz.	17.45	•	

•	16.02-19.02	seanse	o	godz.	15.15,	17.45	•	20.02	seanse	o	godz.	15.10,	20.20	•	
•	21.02-23.02	seans	o	godz.	15.15	•	24.02-27.02	seans	o	godz.	20.15	•

reż.:	Władysław	Pasikowski;	czas.:	127	min.;	gat.:	dramat/biograficzny/szpiegowski;	prod.	Polska,	15	lat
Cena	biletu:		Poniedziałek	-	Czwartek:	13,00	zł.;	Piątek	-	Niedziela:	norm.	15,00	zł,	ulg.	13,00	zł.

"american hustle"
•	15.02	seanse	o	godz.	15.00,	20.15	•	16.02-19.02	seans	o	godz.	20.15	•	20.02	seans	o	godz.	17.40	•

reż.:	David.	O.	Russell;	czas	trwania:	138	min.	gatunek:	dramat/kryminał;	prod.	USA,	15	lat
Cena	biletu:		Piątek	-	Niedziela:	norm.	15,00	zł,	ulg.	13,00	zł.;	Poniedziałek	-	Czwartek:	13,00	zł.

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	6233086	wew.	53)
	

KONCerT HiP-HOPOwY
22	lutego	o	godz.	20.00	zapraszamy	do	klubu	Stara	Kotłownia	na	kolejny	
koncert	hip-hopowy.	Tym	razem	wystąpi	raper	Vixen.	Artystę	supportować	

będą:	Beka	Squad	(Dulowa/Karniowice),		
Vetos	(Jaworzno)	oraz	Najdzel.	Za	gramofonami	DJ	Samiryi.		
Bilety	15	zł	(Informacja	MOKSiR)	lub	20	zł	(w	dniu	koncertu).
DAJ	mały	PLAKAT	–	może	też	być	osobno	bo	jest	b.	fajny

 
KOCHANie NA KreDYT

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)

HArOLD i MATYLDA
Miejski	Ośrodek	Kultury,	Sportu	i	Rekreacji	w	Chrzanowie	zaprasza	6	marca	
o	godz.	19.30	do	sali	teatralnej	na	spektakl	"Harold	i	Matylda".	To	poruszająca	
opowieść	o	poszukiwaniu	szczęścia,	miłości			i	zrozumienia	w	społeczeństwie	

nastawionym	na	konsumpcjonizm	i	minimalizm	uczuciowy.	
Ceny	biletów:

Rzędy	od	I	DO	X	70	zł,	Rzędy	od	XI		do	XV	60	zł,	Balkon	50	zł.	Do	nabycia	w	
Informacji	MOKSiR	(tel.	32	623	30	86	wew.	53)

DAJ	mały	PLAKAT	–	może	też	być	osobno	bo	jest	b.	fajny
 

rOYAL rUSSiAN BALLeT
Dla	wielbicieli	baletu		szykuje	się	nie	lada	gratka!	Miejski	Ośrodek	Kultury,	
Sportu	i	Rekreacji	w	Chrzanowie	zaprasza	13	marca	o	godz.	19.00	na	jedyny		
w	naszym	powiecie	występ	Royal	Russian	Ballet.	W	wykonaniu	tych	artystów	
zobaczymy	"Jezioro	łabędzie".	Bilety		w	cenie:	100	zł	parter,	80	zł	balkon	do	

nabycia	w	Informacji	MOKSiR	(tel.	32	6233086	wew.	36

trZeBinia

Kino "Sokół" w Trzebini zaprasza

WieLKa WieśKrZesZoWice
Zapraszamy na otwarcie nowej wystawy malarstwa

Maria Bieńkowska-Kopczyńska
"anioŁy W ogrodZie" 

wernisaż: 07.02.2014 (piątek), o godz. 19:00
wystawa czynna od 7 lutego do 7 marca 2014 r.

Wystawa - "Jaka tam zima"
Starostwo Powiatowe w Krakowie,  

Hotel Galaxy jordan Group
oraz Centrum Kultury i Sportu  

w Krzeszowicach,  
Galeria w Pałacu Vauxhall

zapraszają na wystawę artystów powiatu 
krakowskiego „jaka tam zima”

Otwarcie wystawy miało miejsce  
5 lutego 2014 r.

Hotel Galaxy, Kraków, ul. Gęsia 22a

 iX otwarte indywidualne mistrzostwa  
Gminy Wielka Wieś w narciarstwie Alpejskim

W dniu 16 lutego 2014 roku na stoku Ośrodka narciarskiego w Kluszkowcach odbędą 
się iX Otwarte indywidualne Mistrzostwa Gminy Wielka Wieś w narciarstwie Alpejskim 
o Puchar Wójta Gminy Wielka Wieś.  W zawodach mogą brać udział dzieci i młodzież 

oraz osoby dorosłe zamieszkałe na terenie Gminy Wielka Wieś. 
Organizator zapewnia: 

 - transport (dla uczniów zgłoszonych przez szkoły),  
pozostali uczestnicy zawodów – dojazd we własnym zakresie;

- ustawienie i zabezpieczenie trasy slalomu;
- opiekę medyczną GOPR-u;

- gorącą herbatę i ciepły posiłek;
- nagrody i dyplomy.

Zgłoszenia imienne (z podaniem rocznika, nr pesel oraz adresem zamieszkania i nr 
telefonu) należy przesłać na adres: spbeka@poczta.fm faksem lub telefonicznie: 12 

419-10-16  do dnia  6 lutego 2014 r.
Organizatorzy zawodów: 

-   Szkoła Podstawowa  im. św. jadwigi Królowej w Białym Kościele 
-   Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Białym Kościele

Program oraz regulamin zawodów na: www.wielka-wies.pl
 

Bezpłatne kursy języka angielskiego w projekcie  
„Angielski w małopolsce” oraz „Akademia językowa 50+”.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu i Centrum Szkoleniowe Masterlang zapraszają do 
udziału w bezpłatnych kursach języka angielskiego w projekcie „Angielski w Małopol-
sce” oraz „Akademia językowa 50+”. Kursy obejmują 120 godzin zajęć na poziomie od 

A1 do B2. Uczestnicy szkoleń otrzymają międzynarodowe certyfikaty. Szkolenia współfi-
nansowane są przez Unię europejską w ramach europejskiego Funduszu Społecznego. 

Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Białym 
Kościele 

informacje o szkoleniach: 
• osoby w wieku 25-49 lat www.angielskiwmalopolsce.eu tel. 720 888 803  

oraz adres email: biuro@angielskiwmalopolsce.eu 
• osoby w wieku 50-64 lat www.angielski50plus.eu tel. 881 302 230  

oraz adres email: biuro@angielski50plus.eu

Zgłoszenia w biurze GOKiS pod numerem telefonu: 12 419 19 21.

Spektakl komediowy "RANDKA W CIEMNO na dwie pary"
TCK	zaprasza	na	spektakl	komediowy	"RANDKA	W CIEMNO	na	dwie	pary",	Dom	Kultury	"Sokół"	w Trzebini,	

28	lutego	2014,	godz.	18.00.		
Bilety	wstępu	-	65	złotych,	rezerwacja	32-61-10-621

Trzebińskie Centrum Kultury informuje,  
że transmisja baletu ZŁOTY WIEK w kinie "Sokół"  
(zaplanowana na 30.03.2014)  
jest ODWOŁANA z przyczyn niezależnych od TCK.
Pozostałe transmisje (opery z MET) odbędą się bez 
zmian.
Czekają nas jeszcze:
08.02.2014, godz. 19.00 Antoni Dvorak RUSAŁKA 
01.03.2014, godz. 18.00 Aleksander Borodin KniAŹ iGOR 
05.04.2014, godz. 19.00 Giacomo Puccini CYGAneRiA 
10.05.2014, godz. 19.00 Gioachino Rossini  KOPCiUSZeK

WKręceni
•	07.02,	11.02,	13.02	–	19:30	•	08.02		-	14:00		•	09.02,	12.02	-	17:00	•

czas	trwania:	1	godz.,	40	min.;	gatunek:	komedia,	Polska
sierPieŃ W hraBstWie osage 

•	07.02,	11.02,	13.02	–	17:00	•	09.02,	12.02	-	19:30	•
czas	trwania:	1	godz.,	20	min.;	gatunek:	komediodramat,	USA

american hustLe 
•	15.02,	18.02,	20.02	–	19:30	•	16.02,	19.02	-	17:00	•

czas	trwania:	2	godz.,18	min.;	gatunek:	kryminał/dramat,	USA
„WiLK Z WaLL street” 

•	6.02	–	17:00	•
czas	trwania:	2	godz.,	59	min.;	gatunek:	kryminał/na	faktach/kom.,	USA

„sierpniowe niebo. 63 dni chwały”
•	6.01	–	20:15	•

czas	trwania:	1	godz.,	20	min.;	gatunek:	dramat/wojenny,	Polska
ferie 2014: „KumBa” – dubbing pl (3d - 7 zł, 2d - 6 zł)

•	6.02	-	3D	10:00,	2D	15:00	•	7.02	-	2D	12:00	•	9.02	-	3D	15:00	•
czas	trwania:	1	godz.,	30	min.;	gatunek:	animowany/komedia,	RPA

ferie 2014: „ratuJmy miKoŁaJa” – dubbing pl (3d-7 zł, 2d-6 zł)
	•	6.02	-	2D	12:00	•	7.02	-	3D	10:00,	3D	15:00	•	8.02	-	2D	16:00	•

czas	trwania:	1	godz.,	30	min.;	gatunek:	animowany/komedia,	W.Brytania
ferie 2014: „PinoKio” – dubbing pl (4 zł)

•	11.02	-	10:00	i	15:00	•	12.02,	14.02	-	12:00	•	13.02	-	12:00	i	15:00	•	15.02	-	15:00	•
czas	trwania:	1	godz.,	20	min.;	gatunek:	animowany,	Włochy

ferie 2014: „KróLoWa śniegu” – dubbing pl (3d - 7 zł, 2d - 6 zł)
•	11.02	-	3D	12:00	•	12.02	-	2D	10:00,	3D	15:00	•	13.02	-	3D	10:00	•14.02	-	3D	10:00,	3D	15:00	•	16.02	-	3D	15:00	•

czas	trwania:	1	godz.,	40	min.;	gatunek:	animowany,	Rosja
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"Gwarek Małopolski" jest kolportowany na obszarze gmin: Jerzmanowice-Przeginia, Krzeszowice, Liszki, Wielka Wieś i Zabierzów. W miejscowościach: Czubrowice, Gotkowice, Jerzmanowice, Łazy, Na Księżym Polu, Pod Skałą, 
Przeginia, Racławice, Sąspów, Szklary (Gmina Jerzmanowice-Przeginia), Czerna, Dębnik, Dubie, Filipowice, Frywałd, Krzeszowice, Miękinia, Nowa Góra, Nowa Góra–Łany, Nawojowa Góra, Ostrężnica, Paczółtowice, Rudno, 
Sanka, Siedlec, Tenczynek, Wola Filipowska, Zalas, Żary (Gmina Krzeszowice), Baczyn, Budzyń, Cholerzyn, Chrosna, Czułów, Jeziorzany, Kaszów, Kryspinów, Liszki, Mników, Morawica, Piekary, Rączna, Ściejowice (Gmina Liszki), 
Bębło, Będkowice, Biały Kościół, Czajowice, Giebułtów, Modlnica, Modlniczka, Prądnik Korzkiewski, Szyce, Tomaszowice, Wielka Wieś, Wierzchowie (Gmina Wielka Wieś), Aleksandrowice, Balice, Bolechowice, Brzezie, Brzezinka, 
Brzoskwinia, Burów, Karniowice, Kleszczów, Kobylany, Kochanów, Młynka, Niegoszowice, Nielepice, Pisary, Radwanowice, Rudawa, Rząska, Szczyglice, Ujazd, Więckowice, Zabierzów, Zelków (Gmina Zabierzów) - w instytucjach 
użyteczności publicznej, firmach oraz sklepach, w nakładzie 17.000 egzemplarzy.

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

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

Krzeszowice, pl. F. Kulczyckiego 1      Krzeszowice, pl. F. Kulczyckiego 1      

5-15 luty 2014 
Zap aszamy  r

środy i piątkiki  od godz. odz. 11.0000 

W programie m.in. 

 bezpieczeństwo w sieci, prezentacja multimedialna, 
film „Sieciaki” 

 najpiękniejsze  baśnie  świata  (Andersen,  Perrault,  
Bracia  Grimm) 

 malowanki  i  kolorowanki 

 konkursy, quizy, gry  i  zabawy 

 ~~~~ ~~~~ Przyjdz do biblioteki ~~~ ~ PPPPPPPPrPrPrrPrP zrzrzzyyyyyyjjyjyyjyyjyjjyjy dddzdzdzzdzdzdzd dodododododod biblililiilililil oteki ~~~~~~~~

~~~~ czekamy  na  Ciebie! ~~~~~~~~ czekammmyyyy na Ciiiebie! ~~~~~

Pieski szukają domu

Fundacja Dar Serca poszukuje odpo-
wiedzialnego domu dla niemłodego, 
pięknego psa Kanara.
Kanar ma ok. 6 lat. Przebywał przez 
jakiś czas w prywatnym schronisku, 
ale był atakowany przez inne psy 
zamieszkujące ten sam kojec.
Kanar jest przyjazny, radosny, 
grzeczny, uwielbia kontakt z czło-
wiekiem, głaskanie, przytulanie. Ma 
charakter i umaszczenie bokserów. 
Bardzo lubi spacery.

Umie chodzić na smyczy. Ma dużo 
energii i jest zdrowym psem w peł-
ni sił.
Obecnie przebywa w podkrakow-
skim hoteliku dla zwierząt.
Został odpchlony, odrobaczony 
i zaszczepiony, a także wykastro-
wany i zaczipowany. 

Kanar

Fundacja Dar Serca poszukuje 
dobrego domu dla malutkiego 
pieska w średnim wieku imie-
niem Szofer.
Szofer ma ok. 6 lat. Jest bardzo 
miłym, mądrym, pogodnym, 
wdzięcznym i przytulastym 
psiakiem.

Dobrze funkcjonuje z innymi 
psami. Nie sprawia żadnego 
problemu. Może być wspania-
łym towarzyszem dla rodziny 
z dziećmi lub osoby starszej.
Piesek jest odpchlony i odroba-
czony, zaszczepiony, wykastro-
wany i zaczipowany.
Warunkiem adopcji jest podpi-
sanie umowy adopcyjnej.

sZofer

KONTAKT	W	SPRAWIE	ADOPCJI:	882	180	526
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MARKET INSTALACYJNO-BUDOWLANY
www.instal-skucinscy.pl

TECHNIKA GRZEWCZA
INSTALACJE SANITARNE

WYPOSAŻENIE ŁAZIENEK
PANELE, FLIZY, FARBY

Rudawa, ul. Krakowska 72         kom. 500 665 008
ZAPRASZAMY NA OTWARCIE JUŻ 22 LUTEGO 2014 r.
W dniu otwarcia prezentacja kotłów DEFRO (promocje!)

Smakołyki z grilla, upominki, atrakcje.

BIURO TŁUMACZEŃ

www.lexa.com.pl

tel. kom.: 607 755 722

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

Rynek 5/3, 32-050 Skawina


