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KONTAKT: email: esterap2@op.pl tel. 792 920 250

Dobrze prosperujący salon kosmetyczno-dermatologiczny Esther Beauty
(mieszczący się w Centrum Medycznym Liszki 469)

PODNAJMIE W PEŁNI WYPOSAŻONE
STANOWISKO FRYZJERSKIE

MARKET INSTALACYJNO-BUDOWLANY
www.instal-skucinscy.pl

TECHNIKA GRZEWCZA
INSTALACJE SANITARNE

WYPOSAŻENIE ŁAZIENEK
PANELE, FLIZY, FARBY

Rudawa, ul. Krakowska 72         kom. 500 665 008
JUŻ OTWARTE! ZAPRASZAMY!

CENTRUM  KOSMETYKI  SAMOCHODOWEJ
P Bezpieczne mycie samochodu
P Czyszczenie, korekta i zabezpieczenie lakieru
P Czyszczenie i pielęgnacja wnętrza pojazdu

Otwarte:  pon.-pt 10.00-20.00   |   sob. 9.00-18.00   |   32-067 Tenczynek, ul. Zielna 4 (obok szkoły)

www.motogo.pl

 rezerwacja usług:   505 140 660
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Głośno ostatnio o niejakim Mariuszu Trynkiewiczu, 
Szatanie z Piotrkowa, mordercy i pedofilu, który zre-
socjalizowany lub nie, we wtorek 11 lutego zakoń-
czył odbywanie kary za zabicie czterech chłopców . 
Początkowa kara śmierci, po zmianie prawa została 
zamieniona na dwadzieścia pięć lat więzienia, wów-
czas nie przewidziano kary dożywotniego pozbawienia 
wolności, w związku z czym wielu groźnych przestęp-
ców opuściło lub opuści zakłady karne i rozpocznie 
życie wśród lokalnych społeczności. Podejrzane 
i zastanawiające odnalezienie w ostatniej chwili w jego 
celi obciążających go materiałów nie zmienia faktu, że 
dwadzieścia pięć lat kary zakończyło się 11 lutego br.

Opieszałość władz w kwestii zmiany prawa, tak, aby móc izolować 
tych najbardziej niebezpiecznych rozpętała prawdziwą burzę we 
wszystkich niemal kręgach społecznych. Gdyby odpowiednia ustawa 
została uchwalona chociaż rok temu, a nie „za pięć dwunasta” sprawa 
miałaby się dziś zupełnie inaczej, a znalezione rzekomo w celi Tryn-
kiewicza materiały pornograficzne nie trąciłyby popularnym „daj mi 
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Większość z tych ofert ma na 
celu wprowadzenie konsumen-
tów w błąd poprzez nie infor-
mowanie o rzeczywistych kosz-
tach związanych z korzystaniem 
z oferowanych usług lub przed-
stawiając nieprawdziwe ceny. 
Ponadto firmy świadczące tego 
typu usługi (dostawcy) unikają 
podawania swoich danych tele-
adresowych i kontaktowych, aby 
w ten sposób utrudnić konsu-
mentom kontakt w celu zgłosze-
nia reklamacji usługi. W takiej 
sytuacji konsumenci zgłaszają 
reklamacje do  operatora rea-
lizującego połączenia głosowe 
czy też tekstowe, który najczęś-
ciej nie jest stroną umowy, tylko 
obsługuje numer Premium i nie 
odpowiada za rodzaj usługi do 
jakiej jest on wykorzystywany.
Co prawda przepisy nakazują 
usługodawcom podawanie pełnej 
ceny brutto świadczonej usługi 
w sposób wyraźny, czytelny i nie 
wprowadzający abonenta w błąd, 
jednakże większość firm tego 
nie czyni. Zgodnie z polskim 
prawem telekomunikacyjnym 
usługodawca (dostawca) musi 

także  zapewnić możliwość 
natychmiastowej rezygnacji 
z subskrypcji, a operator tele-
komunikacyjny musi umożli-
wić zablokowanie wiadomości 
z numerów Premium. Jednakże 
w/w przepisy obowiązują jedynie 
spółki zarejestrowane w Polsce, 
ale wystarczy, że przedsiębiorca 
przeniesie działalność za gra-
nicę i staje się w świetle pol-
skiego prawa bezkarny, a Urząd 
Komunikacji Elektronicznej 
w takiej sytuacji nie może pod-
jąć żadnych działań. W związku 
z powyższym, aby nie paść ofiarą 
tego typu oszustw, powinniśmy 
zachować szczególną ostrożność 
i zanim nie poznamy Regula-
minu konkursu lub gry oraz 
nie dowiemy się w jaki sposób 
można z tego zrezygnować, 
nie przystępujmy do nich. Nie 
bierzmy także udziału w grach, 
w których płacimy za SMS-y 
przychodzące i pamiętajmy, że 
zapewnienia organizatora loterii 
lub gry o pewności  wygranej to 
na pewno oszustwo.
Istnieje prosty sposób rozpozna-
nia prawdziwej ceny SMS-a:

1. Wiadomości SMS wysłane 
na numery rozpoczynające 
się od cyfr 70 (np. 70432) 
kosztują mniejniż 1 zł.

2. Numery rozpoczynające się 
od cyfr 71 będą kosztować 
ponad 1 zł netto. Cyfra po 
siódemce oznacza koszt 
SMS-a netto, więc jeśli 
wyślemy wiadomość pod 
numer 78XX - zapłacimy  
8 zł plus VAT.

3. Możemy się także spotkać 
z numerami rozpoczynają-
cymi się od cyfry 9. W tym 
przypadku usługa będzie 
kosztować ponad 10 zł. Dwie 
cyfry po dziewiątce to cena 
SMS netto, czyli np. za wia-
domość wysłaną na numer 
93XX zapłacimy 30 zł plus 
VAT

Więcej informacji na temat usług 
o podwyższonej opłacie można 
znaleźć na stronie Internetowej 
Urzędu Komunikacji Elektro-
nicznej.

 v Jolanta Banyś  
prawnik

PRAWO KONSUMENCKIE

UsłUgi PremiUm rate  
(usługi o podwyższonej opłacie)
Coraz więcej osób skarży się na różnego rodzaju oszustwa Internetowe. 
Internetowi oszuści wymyślają kolejne sposoby na wyciąganie pieniędzy 
od nieświadomych użytkowników oferując np. darmowe „dzwonki” lub 
za jednego SMS-a zakup rzekomo bezpłatnego programu komputerowy, 
albo uzyskania ze stron Internetowych innych bezpłatnych informacji np. 
o tanich zakupach czy licytacjach komorniczych itd.

człowieka a znajdę na niego para-
graf”. Niebezpieczni przestępcy 
mogliby zostać w izolacji, a ludzie 
nie musieliby drżeć o życie swoje 
i swoich dzieci. Wielu psycholo-
gów uważa, że Trynkiewicz nadal 
stanowi zagrożenie, a przecież nie 
jest on jedynym przestępcą, który 
dzięki takim, a nie innym decy-
zjom naszych ministrów i posłów 
i innych pseudospecjalistów zosta-
nie wpuszczony w tryby życia 
społecznego. 
Sprawa Trynkiewicza stała się 
symbolem pewnej nieudolności 
wymiaru sprawiedliwości na jego 
najwyższym szczeblu. Ta nieudol-
ność jest tym bardziej rażąca, że 
pociąga za sobą nie tylko trudne 
do przewidzenia konsekwencje 
społeczne ( nie wiadomo co zrobi 
sam zainteresowany, ani ludzie 
w jego otoczeniu), ale też wiąże się 
z dodatkowymi kosztami (wiado-
mo, że policja będzie sprawować 
specjalny dozór nad tym człowie-
kiem co wiąże się z ogromnymi 
wydatkami). Mało tego że podat-
nicy musieli utrzymywać go przez 

dwadzieścia pięć lat, to jeszcze 
dostaje dodatkową „ochronę” na 
wypadek różnych okoliczności, 
za którą też zapłacimy wszyscy.
To z kolei nasuwa na myśl kolejne 
kwestie jak chociażby tę, o sytu-
acji naszych przestępców w wię-
zieniach. Bo czy to rzeczywiście 
odpowiednia kara dla tych, któ-
rzy mordują, gwałcą, torturują 
zabijają, kradną itd.? Mają ciepłe 
łóżko, opiekę lekarską, jedzenie 
lepsze niż dzieci w domach dzie-
cka w przedszkolach czy pacjenci 
w szpitalach (i jeszcze narzekają 
i piszą skargi na zbyt małe porcje 
mięsa – sprawa sprzed kilku lat, 
która zbulwersowała opinie spo-
łeczną), dostęp do telewizji, pra-
sy internetu, a wielu w więzieniu 
zdobywa wyższe wykształcenie. 
Niejeden wolny wiedzie cięższe 
życie. Niejedna polska rodzina ma 
mniejsze środki na swoje utrzy-
manie niż państwo przeznacza na 
jednego więźnia (ok. 2,5 tys. zł 
miesięcznie). Jest jakaś przewrot-
ność w systemie sprawiedliwości, 
gdy ukarany wiedzie bogatsze 

życie od ludzi wolnych. 
Z reguły kara powinna się wiązać 
z czymś co najmniej nieprzyjem-
nym, tak aby nikt nie chciał wcho-
dzić więcej na ścieżkę przestęp-
stwa, tymczasem wielu specjalnie 
popełnia wykroczenia i zbrodnie 
aby do zakładu karnego trafić. 
Gdzie te czasy, kiedy więzienie to 
było więzienie – prycza z gołych 
desek do spania, chleb i woda do 
jedzenia i ciężka harówka od rana 
do nocy. Dzisiaj więźniowie maja 
więcej praw niż ich ofiary, lep-
sze warunki niż pacjenci wielu 
szpitali i na dodatek bezpłatną 
ochronę po wyjściu z więzienia 
w razie, gdyby ktoś chciał ich 
jakoś skrzywdzić. Cóż prawo ma 
to do siebie, że nie chroni tych co 
powinno. Powszechnie wiadoma 
prawda jest taka, że prędzej ukażą 
za kradzież wafelka, niż kradzież 
milionów oraz większą ochronę 
ma przestępca niż ofiara.

 v Izabela Szatyn 
email: go _ izabelaszatyn@op.pl
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Przyglądając się zaistniałej 
sytuacji trudno oprzeć się 
wrażeniu że Tenczyn po raz 
kolejny pada ofiarą dezorga-
nizacji i chaosu administra-
cyjnego który rozpoczyna się 
na poziomie gminy a kończy 
na poziomie ministerialnym. 
Oto bowiem Wydział Strategii 
i Rozwoju Urzędu Miejskiego 
Gminy Krzeszowice wywal-
czył dotację której Burmistrz 
tej samej gminy boi się przyjąć. 
Ministerstwo Kultury daje pie-
niądze na zabytek lecz niejas-
ne jest kto ma reprezentować 
Skarb Państwa w sprawach tego 
zabytku dotyczących.
Z punktu widzenia obywatela 
obraz całej sytuacji jest drama-
tyczny i świadczy o dezorgani-
zacji jaka panuje w strukturach 
administracji lokalnej i central-
nej. Po raz kolejny traci całe 
Społeczeństwo które bezsilnie 
musi przyglądać się  niskich 
lotów przedstawieniu oraz rui-
nom Tenczyna  będącym  jego 
owocem. 
31 stycznia 2014 r. decyzją 
Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego pana Bogdana 
Zdrojewskiego została opub-
likowana lista projektów, któ-
rym przyznano dofinansowanie 
na zadania z zakresu ochrony 
zabytków. W konkursie z całe-
go kraju złożono łącznie ponad 
1200 wniosków aplikacyjnych. 

Już po raz piąty Gmina 
Krzeszowice przygoto-
wała wysoko oceniony 
projekt. Projekt pn. Rud-
no, ruiny zamku Tenczyn 
(XIV w.): prace konserwa-
torskie i roboty budowlane 
w celu zabezpieczenia ruin 
– etap V, otrzymał na rok 
2014 dotację w wysokości 
800.000,00 zł. Pan Łukasz 
Wróblewski - Naczelnik 
Wydziału Strategii i Roz-
woju Urzędu Miejskiego 
w Krzeszowicach po raz 
kolejny odniósł sukces 
w staraniach o dotację na 
ratowanie zabytku.
Ponadto z pisma jakie 
stowarzyszenie Ratuj Ten-
czyn otrzymało z Mini-
sterstwa Środowiska 
wynika że Minister odmówił 
stwierdzenia nieważności decy-
zji Ministra Ochrony Środo-
wiska, Zasobów Naturalnych 
i Leśnictwa z dnia 29 paź-
dziernika 1996 r. znak: DL.o-
40-40/96 na podstawie której 
Gmina Krzeszowice otrzymała 
Tenczyn w bezterminowe i bez-
płatne użytkowanie.
Tak więc Gmina Krzeszowice 
nadal pozostaje gospodarzem 
Tenczyna i jest odpowiedzialna 
za jego stan i utrzymanie do 
czasu ewentualnego przejęcia 
obiektu przez spadkobierców 
Adama Potockiego. Droga 

odwoławcza jest jednak dość 
długa i zapewne zajmie wiele 
czasu.
Tymczasem jak wynika z usta-
leń dziennikarzy tygodnika 
„Przełom” urzędnicy Gminy 
Krzeszowice po raz kolejny 
wahają się czy przyjąć dota-
cję. Okazuje się, że z punktu 
widzenia Samorządu mniej 
ryzykowne jest pozbawienie 
zabytku dotacji i pozostawie-
nie go na pewne zniszczenie 
niż przyjęcie już przyznanych 
pieniędzy.

 v Maciej Stępowski

czego boi się Burmistrz gminy Krzeszowice?

BOGNA WERNICHOWSKA 
Polska pisarka, dziennikarka i publicystka.  

Absolwentka UJ (prawo) i UW (studium dziennikarskie).
Przez wiele lat była publicystką tygodnika"Przekrój", zajmując się problematyką obyczajową,kulturalną, piszą też 
o swoich podróżach i zainteresowaniach wszystkim co dziwne, niezwykłe i tajemnicze.
Prowadzi też imprezy środowisk twórczych. Bierze udział w licznych audycjach telewizyjnych - przez kilka lat była 
narratorką cyklu filmów "W rajskim ogrodzie", przedstawiającym najsłynniejsze ogrody zabytkowe Europy; brała 
tez udział w audycjach telewizyjnych poświęconych zabytkom i dawnym obyczajom, w niektórych przypadkach była 
też autorką scenariuszy, równiez filmów telewizyjnych ("Opowieść o hrabinach Potockich", "Kraków spełnionych 
życzeń", "Czarna Książniczka w kręgu ikon").
W roku 2006 otrzymała Zloty laur Fundacji Kultury Polskiej za mistrzostwo w dziedzinie publicystyki kulturalnej 
i twórczości literackiej.
Wybrane książki: "Duchy polskie, czyli krótki przewodnik po nawiedzanych zamkach, dworach i pałacach" (z Maciejem 
Kozłowskim, PTTK Kraj, 1985), "Opowieści niesamowite z życiorysów sławnych ludzi i pamiętników polskich 
zaczerpnięte" (Arcana, 2000), "Skarbczyk imion współczesnych" (Książnica, 2006), "Ezoteryka w życiorysach 
sławnych ludzi" (Studio Astropsychologii, 2009), "Kardy i kokardy. Opowieść o hrabinach Potockich" (Małopolski 
Instytut Kultury, 2009).        źródło: www.lubimyczytac.pl

Pomimo przyznania Tenczynowi dotacji w wysokości 800 tys. PLN na kolejny 
etap prac zabezpieczających krzeszowicki samorząd waha się czy przyjąć 
pieniądze. Jak to możliwe że istnieje groźba odmowy przyjęcia dotacji na rato-
wanie zabytku o szczególnej wartości dla  polskiej  historii i kultury w sytuacji 
gdy jest on zagrożony katastrofą budowlaną. Czy odmowa przyjęcia dotacji 
nie jest złamaniem art. 110 Ustawy o ochronie zabytków?
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Gdy dziecko przebywa na stałe 
u jednego z rodziców, wówczas 
oboje powinni określić wspólnie, 
w jaki sposób będzie się z nim 
kontaktował drugi rodzic. 
W przypadku wystąpienia sytu-
acji braku porozumienia mię-
dzy rodzicami zainteresowany 
ustaleniem kontaktów rodzic 
powinien złożyć wniosek do 
sądu opiekuńczego tj. do właś-
ciwego sądu rejonowego miejsca 
zamieszkania osoby małoletniej, 
której postępowanie ma doty-
czyć. Wniosek o uregulowanie 
sposobu kontaktów między 
rodzicami a dziećmi zgodnie 
z ustawą z 28 lipca 2005 r. 
o kosztach sądowych w spra-
wach cywilnych (Dz.U. z 2010 
r. nr 90, poz. 594 z późn. zm.) 
podlega opłacie stałej w wyso-
kości 40 zł. We wniosku należy 
określić zasady oraz zakres pro-
ponowanych kontaktów, a więc 
dla przykładu należy wskazać, 
jak często rodzic chce zabierać 
dziecko poza miejsce jego sta-
łego zamieszkania, jak często 
chce, by przychodziło do niego, 
czy i na jakich zasadach będzie-
my uczestniczyć w dowożeniu 
i odbieraniu dziecka ze szkoły 
i zajęć dodatkowych, a także ure-
gulować, gdzie i z kim małoletni 
będzie spędzał święta, waka-
cje i ferie zimowe. We wnio-

sku można również uregulować 
zasady kontaktowania się dzie-
ckiem za pomocą telefonu czy 
internetu. Zawarte we wniosku 
propozycje kontaktów powinny 
uwzględniać przede wszystkim 
potrzeby wnioskodawcy, które 
umożliwią mu aktywne uczest-
niczenie w życiu dziecka.
Należy jednak pamiętać, że 
w każdym przypadku określania 
sposobu kontaktów z dzieckiem 
czynnikiem decydującym i roz-
strzygającym o ich ukształtowa-
niu jest dobro dziecka.                       
W związku z tym ważne jest 
zachowanie zasad proporcjo-
nalności przy deklarowaniu 
propozycji związanych z ure-
gulowaniem kontaktów. Nieza-
leżnie od tego sąd, podejmując 
decyzję o określeniu zasad kon-
taktów z dzieckiem, powinien 
uwzględniać uzasadnione suge-
stie i potrzeby drugiego z rodzi-
ców. Z tych względów w trakcie 
postępowania zmierzającego do 
ustalenia kontaktów z dzieckiem 
sąd wysłuchuje oboje byłych 
małżonków.
Istotnym jest, iż sąd opiekuńczy, 
orzekając w sprawie kontaktów 
z dzieckiem, może zobowią-
zać rodziców do określonego 
postępowania, w szczególności 
skierować ich do placówek lub 
specjalistów zajmujących się 

terapią rodzinną, poradnictwem 
lub świadczących rodzinie inną 
stosowną pomoc z jednoczes-
nym wskazaniem sposobu 
kontroli wykonania wydanych 
zarządzeń. Sąd może też ogra-
niczyć kontakty z dzieckiem, 
gdy uzna, że wymaga tego 
jego dobro. Sąd opiekuńczy ma 
prawo zakazać spotykania się 
z dzieckiem, zabierania go poza 
miejsce stałego pobytu bądź też 
jest uprawniony do ograniczenia 
kontaktów tylko do określonych 
sposobów porozumiewania się 
na odległość albo nawet do zaka-
zania takiej formy komunika-
cji. Dla dobra dziecka sąd może 
również zezwolić, aby spotkania 
odbywały się tylko w obecno-
ści drugiego rodzica, opiekuna, 
kuratora sądowego albo innej 
osoby, którą wskaże sąd. Sąd 
ma prawo nawet zakazać kon-
taktów rodziców z dzieckiem 
wówczas, gdy utrzymywanie ich 
poważnie zagraża dobru dzie-
cka bądź je narusza. Sąd może 
również zmienić już raz wyda-
ne rozstrzygnięcie w sprawie 
tych kontaktów. Po zakończe-
niu postępowania sąd wydaje 
specjalne orzeczenie, w którym 
określa te zasady.
W przypadku problemów 
z wykonywaniem ustalonych 
kontaktów z dzieckiem istnieje 

możliwości 
ich  p r zy-
m u s o w e j 
r e a l i z a c j i . 
Przepisy przewidują, że jeżeli 
jedno z rodziców opiekujących 
się dzieckiem nie wykonuje albo 
niewłaściwie wykonuje obowiąz-
ki wynikające z orzeczenia albo 
z ugody sądowej w przedmiocie 
kontaktów z dzieckiem, poszko-
dowany takim działaniem rodzic 
może podjąć konkretne kroki. 
Na jego wniosek sąd opiekuńczy 
najpierw zagrozi osobie utrud-
niającej kontakty z dzieckiem, że 
nakaże jej zapłatę na rzecz osoby 
uprawnionej oznaczonej sumy 
pieniężnej za każde naruszenie 
obowiązku. Wysokość takiej 
kary jest uzależniona w każdym 
przypadku od sytuacji majątko-
wej osoby utrudniającej kontakt. 
Taka sama zasada obowiązuje 
w stosunku do rodzica, który 
narusza obowiązki w przedmio-
cie kontaktów z dzieckiem na 
rzecz osoby, pod której pieczą 
dziecko pozostaje.

 v Rafał Czeladzki
email: RCzeladzki@gmail.com

Porady PraWne 

Ustalenie kontaktów z dzieckiem
Każdy z rodziców ma prawo do utrzymywania więzi ze swoim dzie-
ckiem. Rodzic, który utrudnia drugiemu z rodziców te kontakty, może 
zostać obciążony przez sąd karą pieniężną.

Autor publikacji jest prawnikiem i doktorantem prawa. Co tydzień, z inicjatywy posła Jacka Osucha w jego biurze w Olkuszu, udziela bezpłatnych konsultacji prawnych.4 a, 13 a oraz 19 a.  Tel. 696 595 118

Sprzedam trzy widokowe
działki budowlane w Beskidzie Niskim

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

• SPRZEDAŻ • SKUP • 
tel. 662 660 373

Historia

oLKUsKie PodZiemia część 3
Od nakręcenia filmu z wyprawy po olkuskich podziemiach, do momentu 
rozdania pierwszych biletów na zwiedzanie trasy podziemnymi kory-
tarzami niedawno odkopanego ratusza, minęły tylko trzy lata. Dzięki 
wydobytemu z podziemi obrazowi średniowiecznych piwnic mieszkańcy 
mogli znów po trzech stuleciach zobaczyć i docenić drzemiący pod 
rynkiem historyczny potencjał własnego miasta. Ponowne odkrycie 
tego zabytku, z dosłownym wyciągnięciem go na światło dzienne, 
przy ogromnym wsparciu ze strony małopolskiego konserwatora 
zabytków, pana Jana Janczykowskiego doprowadziło do pozytywnej 
zmiany projektu rewitalizacji rynku przez władze miasta, wzbogacając 
go o odkopanie reliktów gotyckiego ratusza z adaptacją jego piwnic 
pod trasę turystyczną. 
Dodatkowo z inicjatywy radnych, za pośrednictwem interpelacji, popro-
szono pana burmistrza o wyjaśnienie prawnej własności przedproży 
oraz zabezpieczenie ich przed dalszą degradacją. I w tym przypadku 
wojewódzki konserwator swymi zaleceniami wsparł rajcowską ini-
cjatywę, której efekt dziś możemy fragmentarycznie obejrzeć przez 
szklaną ekspozycję przy kamienicy nr 29.  Obecnie radni jeszcze czekają 
na wyjaśnienie przez pana burmistrza kwestii własności przedproży, 
co jest kluczowym warunkiem do pozyskania środków na ratowanie 
tego współcześnie ukrytego pod ziemią zabytku z późniejszym jego 
udostępnieniem zwiedzającym. 
Niewątpliwie, podjęty trzy lata temu przez trzech pasjonatów temat 
stworzenia podziemnej trasy turystycznej pod olkuskim rynkiem, 
pomysł wówczas uważany za futurystyczny, został w pełni doceniony 
przez władze miasta, a następnie w niewielkiej części całego zamie-
rzenia z sukcesem zrealizowany. W wyniku czego doprowadzono 
do stworzenia pierwszego etapu podziemnej trasy turystycznej po 
piwnicach gotyckiego ratusza, z obecnie projektowaną prezentacją 
multimedialną historii miasta. 
W dalszej części zaproponowanego trzy lata temu przedsięwzięcia, 
możliwe że najważniejszego w nadchodzących latach dla bytności  
i rozwoju Olkusza, będzie realizacja następnych  dwóch etapów pod-
ziemnej trasy. 
Bezcennym potencjałem i niestety do tej pory niewykorzystanym, są 
podziemia czterech średniowiecznych kamienic kwartału królewskiego, 
na którym niespełna dwieście lat temu został posadowiony klasycy-

styczny gmach dawnego starostwa. Obszar ten, będący współcześnie 
fragmentem pierzei południowej rynku pod nr 4, w swych podziemiach 
skrywa relikty piwnic po XVI-wiecznej mennicy, a późniejszym domu 
Stanisława Amendy oraz po XIV-wiecznym urzędzie górniczym, jego 
więzieniu i renesansowym pałacu Lucjusza Decjusza.  Całe to średnio-
wieczne założenie z klasycystycznym gmachem, basztą i jej miejskimi 
murami obronnymi na zapleczu królewskiej posesji, w nadchodzących 
latach, może się okazać dla Olkusza wartością bezcenną. Dlatego tym 
bardziej Władze powiatu i gminy powinny jak najszybciej się poro-
zumieć w zakresie pozyskania dofinansowania unijnego na remont 
i rewitalizację kwartału królewskiego, z jego cennymi zabytkami.   
Z informacji rządowych wiadomo, że w najbliższych latach nowego 
budżetu unijnego na rewitalizację miast polskich zostanie przeznaczo-
na okrągła pula pieniędzy w wysokości 25 miliardów zł, kwota, która 
będzie jeszcze zwiększona o środki krajowe. Dofinansowania na tego typu 
działania mogą wynosić nawet do 75% kosztów refundowanych, zwłaszcza 
przy ratowaniu dziedzictwa kulturowego. 
Władze powiatu i gminy, jeżeli tylko wyrażą chęć pozyskania 
takiego dofinansowania, realnie przyczynią się do rewitalizacji 

olkuskiej starówki, z możliwością spo-
łecznego i ekonomicznego ożywienia 
znacznie większego ośrodka miejskie-
go niż tylko rynek.  
Rewitalizacja kwartału królewskiego to 
nie tylko następny, drugi  etap podziemnej 
trasy turystycznej piwnicami średnio-
wiecznego górniczego miasta, ale także 
muzeum górnictwa i sztuki menniczej w dawnej Polsce oraz nowa 
funkcja dla gmachu po dawnym starostwie. Miejsce, gdzie swoje siedziby 
będą mogły mieć organizacje pozarządowe: fundacje, stowarzyszenia, 
towarzystwa i bractwa. Miejsce, w którym będzie się organizować 
wykłady i sympozja naukowe, a w nowo wyremontowanych pomiesz-
czeniach swój profesjonalny kąt znajdą pracownie Miejskiego Ośrodka 
Kultury: malarstwa, rzeźby, ceramiki, fotografii oraz koła modelarskie. 
W salach starego gmachu można będzie stworzyć olkuskie archiwum 
cyfrowe z fotokopiami starodruków, map, planów, rycin, starej fotografii 
oraz zorganizować ekspozycję lokalnych zbiorów archeologicznych. Na 
zapleczu kwartału królewskiego, pomiędzy murem obronnym, basztą, 
a klasycystycznym gmachem może uda się zaprojektować ogród gotycki 
jako przestrzeń publiczną dla tych, którzy szukają wyciszenia, spokoju 
i ukojenia w organizowanych tam koncertach. 
Rozpoczęcie trzeciego etapu realizacji podziemnej trasy turystycznej 
pod olkuskim rynkiem jest uzależnione od przygotowania opinii 
prawnej, określającej własność przedproży, o którą radni poprosili pana 
burmistrza przeszło rok temu. Trzeci etap stałby się wspólną inicjatywą 
właścicieli kamienic z samorządem gminnym, mającą swoje finansowe 
uzasadnienie i podstawy prawne w partnerstwie publiczno-prywatnym. 
Byłby to ostatni fragment podziemnej trasy, obejmujący przedproża 
i piwnice kamienic prywatnych, gdzie nie tylko można by było obejrzeć 
szyby górnicze, ale i dobrze zjeść i zaspokoić pragnienie. 
Film o olkuskich piwnicach autorstwa trzech niepoprawnych pasjona-
tów nadal krąży po Internecie codziennie otwierając przed widzami 
okienko na podziemną historię minionego miasta, co kopaczkę górniczą 
w herbie jeszcze ma...

 v Beniamin Maciej Bujas 

Kolejka, która ustawiła się wczesnym rankiem przed Punktem Informacji Turystycznej na ul. Floriańskiej, już o 8:00 przed 
otwarciem liczyła kilkadziesiąt metrów. 635 biletów do piwnic ratusza rozeszło się wśród mieszkańców Olkusza jak świeże 
bułeczki, wielu odeszło z kwitkiem – rozpisywała się kilka miesięcy temu lokalna prasa w swych nagłówkach. 

Fot. olkuskie podziemia 2013, Beniamin Maciej Bujas

KompraBIURO RACHUNKOWE

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

tel. kom 608 696 097

Zakres działalności:
Podatkowa księga przychodów i rozchodów

Ryczałt 
Rejestry VAT

ZUS
Sprawy pracownicze 

Szkolenia BHP przez firmę z uprawnieniami
Przekształcenia formy prawnej przedsiębiorstw

Zeznania roczne
Zwrot VAT na materiały budowlane

Dojazd do Klienta wliczony w cenę usług

Świadczymy nasze usługi od 21 lat!
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Wychodząc naprzeciw tym oczeki-
waniom, rok temu 13.02.2013 r., uru-
chomiliśmy w tenczyńskiej bibliotece 
(inicjatywa własna)  bezpłatne lekcje 
nauki języka angielskiego dla senio-
rów. Informacje o lekcjach, zamiesz-
czone na plakatach i w „Gwarku 
Małopolskim” (wtedy jeszcze „Gwa-
rek Krzeszowicki”), spotkały się 
z dużym zinteresowaniem mieszkań-
ców Tenczynka i gminy. Z uwagi na 
dużą liczbę chętnych (21 osób) nauka 
odbywała się w dwóch grupach: we 
wtorki i środy w godz. 17.00-18.30. 
Zajęcia są bezpłatne dzięki wspaniałej 
postawie naszej lektorki. Barbara Cia-
puta (z domu Morcinek), mieszkanka 
Tenczynka, jest osobą otwartą, miłą, 
kompetentną. Jej profesjonalizm cenią  
wszyscy uczestnicy zajęć. Na szcze-
gólną uwagę i pochwałę zasługuje 
jej bezinteresowność, tak niezwykła, 
w świecie zdominowanym przez dobra 
materialne. Po wakacyjnej przerwie 
powróciliśmy do nauki języka. Część 
osób zrezygnowała z zajęć, zostali naj-
wytrwalsi. Grupa  uszczuplona  do 
ośmiu osób poznaje tajniki  języka 
Szekspira  raz w tygodniu: we wtorki 
od godz. 17.00-18.30. 
Uczestnicy zajęć cenią sobie możli-
wość spędzania czasu w bibliotece, 
która jest dobrym miejscem do spot-
kania z książką, jak i nauki języka. 
Jak sami mówią: Uczę się języka 
angielskiego dla przyjemności, nie 
z obowiązku, a przy okazji poznałam 

miłych i sympatycznych - nowych 
przyjaciół. <> Jestem zadowolony 
z biblioteki w Tenczynku, bo oprócz 
wypożyczania książek zacząłem uczyć 
się też języka angielskiego. Jestem 
emerytem, więc odpowiada mi ta for-
ma uczestnictwa w kulturze. Oprócz 
gimnastyki wyobraźni i pamięci 
mogę oderwać się od zajęć codzien-
nych i wyjść z domu na spotkanie 
w miłej grupie i atmosferze. Zajęcia 
z języka prowadzi bardzo sprawnie 
i kompetentnie Pani Basia. Pracę tę 
powinna sobie uwzględnić w swoim 
CV zawodowym, gdyż pracuje jako 
wolontariusz, i może docenią to władze 
pedagogiczne w Gminie Krzeszowi-
ce. Na zakończenie życzyłbym sobie 
uczyć się tego języka jak najdłużej, 
może kiedyś wykonam  zastosowanie 
mowy angielskiej w  praktyce? <> (...) 
Pani  Basia  jest  wspaniałym, miłym 
i ciepłym nauczycielem. Zasługuje 
na ogromną pochwałę i uznanie za 
bezinteresowność (...) <> (...) Już od 
lat chciałem uczyć się właśnie języ-
ka angielskiego. Pani Basia uczy nas 
bardzo dobrze, ma właściwe podej-
ście, jest zawsze uśmiechnięta i miła.
Prowadzi lekcje tak, że nie można się 
nie nauczyć, nawet jak się jest osobą 
starszą. Tu, w bibliotece w Tenczynku, 
jest bardzo dobre miejsce do nauki 
w małych grupach. Cieszę się, że 
możemy się co tydzień spotkać. Z tej 
nauki coś zostanie! <>  (...) Spotkania 
te dają mi dużo satysfakcji, możliwość 

rozwijania się i poszerzania wiedzy 
z zakresu języka angielskiego. Dzięki 
nim jesień życia może być pogodna 
i radosna.   
Zadowolenie, optymizm, spełnienie ... 
płynące  z powyższych wypowiedzi 
są największą nagrodą dla organizato-
rów zajęć. Zwracając się do seniorów 
słowami: Never say never (Nigdy nie 
mów nigdy). Bo każdy moment jest 
dobry, aby zacząć uczyć się angielskie-
go. Za późno? Wiek nie ma znaczenia 
(Age doesn't matter). Co ma znaczenie? 
Twoja pozytywna decyzja (Your posi-
tive decision) - zapraszamy na naukę 
języka angielskiego do biblioteki 
w Tenczynku. 
Kontakt: pon.- pt od 11.00-19.00, 
czwartek od 8.00-16.00, nr tel. 12 
257 93 87.

 v Miejsko-Gminna Biblioteka 
Publiczna w Krzeszowicach 

 Filia w Tenczynku

angielsKi dla seniorÓw
Lekcje nauki języka angielskiego dla seniorów cieszą się ogromną 
popularnością. Starsi ludzie chcą i lubią się uczyć. Z nauki języka 
w tak późnym wieku płynie wiele korzyści. Może być pomysłem 
na zabicie nudy, świetnym sposobem na zachowanie aktywności 
umysłowej, a także okazją  do nawiązania nowych znajomości. 
Seniorzy chcą być nowoczesnymi ludźmi, którzy są aktywni, mają 
różne zainteresowania, uczą się języków obcych, posługują się 
komórkami, potrafią korzystać z komputera. 

Mapy do celów projektowych
w skali 1:500
Tyczenie budynków
Obsługa budowy
Inwentaryzacje powykonawcze:
     budynków, wody, kanalizacji,
     gazu, energii NN
Dokumentacja do celów prawnych
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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

Makaron z kaparami  
i suszonymi pomidorami
•	10	dkg	makaronu	penne
•	5	połówek		
suszonych	pomidorów

•	1	ząbek	czosnku
•	1	łyżka	kaparów
•	1	łyżka	przecieru	pomidoro-
wego	+		3	łyżki	wody

•	1/2	łyżeczki	cukru
•	2	łyżki	oliwy
Makaron ugotować al’dente w oso-
lonej wodzie. Na patelni rozgrzać 
oliwę, podsmażyć obrany i przeciś-
nięty przez praskę czosnek, dodać 
pomidory suszone pokrojone w paski, 
do tego odsączone z zalewy kapary 
i szybko przesmażyć, dodać przecier 
oraz wodę i cukier. Całość porządnie 
podsmażyć, dodać ugotowany maka-
ron al’dente. Wymieszać i gotowe.

Smacznego!

Dzisiaj zapraszam Państwa do przeczytania szyb-
kiego przepisu na pyszny makaron, który przygo-
towuje się w kilkanaście minut. Wracamy z pracy, 
wstawiamy wodę na makaron, przygotowujemy 
składniki i już możemy się cieszyć pyszną zdrową 
kolacją. Ja polecam!

makaron z kaparami  
i suszonymi pomidorami

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

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

ZAPRASZAM DO ŚWIATA ZAPACHÓW ORIFLAME

Kontakt: Małgorzata Poznańska tel. 696-052-702

Biuro Niezależnego Konsultanta w Krzeszowicach 
ul. Legionów Polskich 1 (budynek TP), I piętro
• Poniedziałek, środa i piątek 11.00 - 15.00. • 

• Wtorek 12.00 – 18.00 • Czwartek 12.00 – 18.00
(odbiór kosmetyków zamówionych z odbiorem do BR w OLKUSZ-2)

 Biuro Regionalne Oriflame w Olkuszu ul. Biema 5b
Poniedziałek 15.00 – 18.00 • Środa 12.00- 18.00 (dostawa kosmetyków) 

• Piątek 12.00 – 18.00

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.

Zapachy ORIFLAME tworzone są we Francji, perfumowej 
stolicy świata GRASSE. To sprawia, że nasze zapachy są 
wyjątkowe, wysokiej jakości i innowacyjności.

Chciałam przedstawić naszą najnowszą wodę perfumowaną 
LADY AVEBURY. Jest to wspaniały i wyrafinowany zapach 
dla nowoczesnej kobiety, stworzony przez Amandine Clerc--
Marie i Christiane Plos.

Ta ultrakobieca kompozycja została stworzona, by podkre-
ślić kobiecą urodę i wdzięk. Nuty kwiatowe przeplatane 
szyprowymi stanowią najbardziej dystyngowaną mieszankę 
spośród zapachów.

Zbliża się DZIEŃ KOBIET, myślę, że te perfumy będą idealne 
dla każdej KOBIETY.

 ZAPRASZAMY NA DZIEŃ KOBIET W NASZYM BIURZE.

KAŻDA KOBIETA ODWIEDZAJĄCA NASZE BIURO 
OD 3 DO 8 MARCA OTRZYMA UPOMINEK.

Centrum Porad Kolping 
- bezpłatne porady obywatelskie - dla osób będących 

w ciężkiej sytuacji życiowej
Centrum udziela bezpłatne porady obywatelskie osobom, które będąc w cięż-
kiej sytuacji życiowej, nie są w stanie samodzielnie rozwiązać swoich problemów 
z zakresu praw obywatelskich oraz sposobów ich dochodzenia, a sytuacja 
materialna nie pozwala na skorzystanie z odpłatnej pomocy.
Bezpłatne porady obywatelskie udzielane są z zakresu: mieszkaniowego, 
rodzinnego, świadczeń socjalnych i ubezpieczenia społecznego, zatrudnie-
nia i bezrobocia, imigracji, finansowych, niepełnosprawności, spadkowych, 
konsumenckich, własności.

Centrum Porad Kolping, ul. Żułowska 51, Kraków 
Tel: 12 418 77 66  (telefon czynny w godzinach dyżurów) 
e-mail: prawo-krakow@kolping.pl www.prawo.kolping.pl

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
9:00-14:00 8:00-16:00 8:00-17:00  8:00-16:00  -

ZAPISY DO 
PRZEDSZKOLA 
W TENCZYNKU

DYREKTOR PRZEDSZKOLA W TENCZYNKU

OGŁASZA  ZAPISY
NA NOWY ROK PRZEDSZKOLNY 2014/2015 

dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. 
REKRUTACJA ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE W DNIACH

 w godzinach od 7.00 do 16.00.
www.przedszkoletenczynek.com

TEL. 12 282 17 17
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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

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

Nowy rok przedszkolny wyznaczył nowe 
zadania oraz nowe priorytety do pracy 
dodatkowej z dziećmi. Wytyczył on przed 
dziećmi nowe cele i postawił je przed 
nowymi wyzwaniami. Minęło zaledwie 
pół roku, a przedszkolaki skonstruowały 
już filtr do wody, prowizoryczną pompkę, 
porównywały zanieczyszczenia wody, 
rozpuszczalność substancji stałych, uzy-
skiwały chmurę w szklance, sprawdzały 
objętość wody i lodu. Dowiadywały się 
również o żywiołach: suszy i powodzi, 
oglądały filmy tematyczne oraz prezen-
tacje multimedialne,  malowały plakaty 
na podany temat i ilustrowały wędrówkę 
kropelki wody. Zawierały również zgodę 
z drzewem, sadząc nowe w ogrodzie 
przedszkolnym uczyły się o ich posza-
nowaniu, uczestniczyły w  wycieczce 
do lasu, gdzie w rozmowie z leśniczym 
dowiedziały się wielu istotnych cieka-
wostek o lesie i jego mieszkańcach. 
W okresie zimowym dzieciaki tworzyły 
opowieść o „bałwanku”, którą dzieliły się 
ze swoimi partnerami z innych krajów, 
dowiadywały się o pestycydach i ich 
znaczeniu dla rolnictwa, wykonywały 
wiele dekoracji bożonarodzeniowych 
wykorzystując materiały naturalne (sia-
no, kamienie) oraz te wtórnego wykorzy-
stania (gazety, skrawki tkanin, korki od 
napojów). Przedszkolaki poznały rów-
nież las od strony zagrożeń na podstawie  
„Bajki o Czerwonym Kapturku”, którą 
przedstawiały w formie dramy, oraz 
żywiołów z nim związanych (pożary). 

Działania ekologiczne proponowane 
dzieciom  dotyczą również karnawału 
i licznych uroczystości przedszkolnych. 
Już drugi rok bowiem podczas uroczy-
stości „Pasowania na Przedszkolaka” 
przedstawiciele wszystkich grup zob-
ligowani zostali do prezentacji swojej 
grupy od strony proekologicznej. I tak 
przed swoimi rówieśnikami wystąpiły 
między innymi „Biedronki”, „Ekoludki”, 
„Przyjaciele Kubusia Puchatka”, „Przy-
jaciele Misia Comenisa” prezentując 
wiersze, piosenki czy tańce związane 
z przyrodą i ekologią. W okresie karna-
wału natomiast, przedszkolaki uczyły 
się wykorzystania materiałów wtórnych 
do wykonania masek czy strojów karna-
wałowych.  Wszystkie ich poczynania 
są rejestrowane, a wytwory ich pracy 
udostępniane innym uczestnikom pro-
jektów podczas mobilności nauczycieli 
do krajów partnerskich. 
Poprzedni rok pracy w projekcie zakoń-
czył się wizytą partnerską do Litwy. 
Mobilność do kraju sąsiedzkiego okazała 
się bardzo ważna dla działań projek-
towych, gdyż podczas tego spotkania 
dokonano ewaluacji i podsumowania 
pracy w projekcie. Szczególnie wysoko 
oceniono osiągnięcia pracy z dziećmi 
w polskim przedszkolu. Podczas każdej 
dotychczasowej wizyty przygotowywane 
do wymiany prace dzieci oraz wszyst-
kie pozostałe efekty zyskiwały wysoką 
ocenę i duże zainteresowanie ze strony 
pozostałych partnerów. Dlatego też, 

nasza sumienna i staranna praca została 
doceniona. Podczas tego spotkania rów-
nież, jak w przypadku pozostałych wizyt, 
uczestniczący w wyjeździe nauczyciele 
zwiedzili placówkę edukacyjną, tym 
razem  w miejscowości Mickuny, w oko-
licach Wilna, spotkali się z przedstawi-
cielami władz edukacyjnych w stolicy 
Litwy, oraz uczestniczyli w kulturowo-
-folklorystycznych wydarzeniach zapla-
nowanych dla wszystkich partnerów, by 
ukazać zwyczaje i kulturę tego kraju. 
Wizyta ta była dla polskich uczestników 
szczególnie istotna ze względu na pocho-
dzenie naszych litewskich partnerów, 
gdyż zwiedzane przez nas przedszkole 
należy do polskiej mniejszości narodowej 
na Litwie. Jest prowadzone i podlega 
zasadom edukacyjnym dotyczącym 
mniejszości narodowych. Istotnym zatem 
było porównanie systemu edukacyjnego 
w naszym kraju i kraju sąsiadów, zaob-
serwowanie różnic językowych, kulturo-
wych, politycznych. Mimo, iż jesteśmy 
narodowościowo jednolici, różnice są 
widoczne zarówno na płaszczyźnie oso-
bowościowej jak i edukacyjnej. 
Podobnie zorganizowano kolejne dwie 
mobilności zaplanowane na obecny rok 
szkolny 2013/14 na Łotwie  (we wrześniu) 
i Słowenii (w październiku).  Na Łotwie 
nauczycielki z naszego przedszkola 
zwiedzały przedszkole w miejscowości 
Aluksne oraz uczestniczyły w zajęciach 
z dziećmi łotewskimi. Mimo dzielących 
różnic językowych, barier kulturowych, 

jest to zawsze doskonałe doświadczenie 
i nauka  metod oraz technik pracy prak-
tykowanych w innym kraju. Przedszkole 
w Słowenii usytuowane jest w samym 
sercu tego państwa - stolicy Ljubljanie. 
Mimo, iż jest to młody kraj, wyposażenie 
placówki i jego zaplecze techniczne jest 
bardzo bogate i budził podziw nawet 
przedstawicieli  tak rozwiniętych krajów 
jak Norwegia czy Francja. Przedszkole 
należy do jednych z największych w kra-
ju, a wśród jego wychowanków znajdują 
się dzieci choćby sławnych sportowców. 
Placówka ta realizuje wiele projektów 
międzynarodowych, wśród nich rów-
nież nasz. Obserwacja pracy w takich 
przedszkolach jest szczególnie ważna. 
Spotkania z wszystkimi przedstawicie-
lami projektu są dla nas cenną formą 
kształcenia i doskonalenia własnego 
warsztatu pracy, gdyż daje możliwość 
uczenia się od siebie nawzajem. 
Nowy semestr otwiera przed nauczy-
cielami i wychowankami przedszkola 
w Woli Filipowskiej nowe wyzwania. 
Czekają na dzieci nowe eksperymenty 
i zabawy badawcze, a wiedza dotycząca 
przyrody i poszanowania środowiska 
staje się jednym z celów w planowaniu 
dalszej pracy dydaktycznej. Wszyscy 
uczą się szacunku do otaczającego świa-
ta i czerpania z zasobów naturalnych. 
Dowiadują się również, że wszystko 
można wykorzystać ponownie tworząc 
niebagatelny i interesujący przedmiot.!

 v E.T.G.

Z ekologiĄ na ty…
Przedszkolaki z Przedszkola Samorządowego w Woli Filipowskiej wraz ze swoimi wychowawczyniami rozpoczęły drugi 
rok pracy z projektem Comenius „Let’s Make Our World More Green and Clean”. Realizując zadania o treściach ekologicz-
nych starają się uczynić najbliższe środowisko bardziej przyjazne i czystsze. Poprzez udział w projekcie dzieciaki uczą się 
ponownego wykorzystania przedmiotów bezużytecznych oraz czerpania z naturalnych zasobów przyrodniczych. Pod okiem 
swoich wychowawczyń poznają świat  zwierząt i roślin, kształtując w ten sposób postawę aktywnego ekologa. Uczestniczą 
w licznych eksperymentach i akcjach ekologicznych. Do tej pory świętowały „Światowy dzień Zwierząt”, porządkowały 
najbliższą okolicę z okazji akcji „Sprzątania Świata”, tworzyły plakaty i prace tematyczna na temat „Światowego Dnia Śro-
dowiska”. Poznały również tematykę, która wydaje się trudna dla dziecięcych wyobrażeń, a mianowicie  problem suszy 
i powodzi, zagrożenia pożarami czy globalnego ocieplenia.

noWy rok - noWe WyzWania
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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

oliMpiada ziMowa w soczi i walenTynKi

Dopiero	co	odbyły	 się	w Berlinie	
w dniach	7-9	 lutego	Międzynaro-
dowe	Targi	Monet.	Jak	zawsze,	 to	
już	rutyna	–	dla	każdego	coś	miłego.	
Oczywiście,	nie	brakowało	wszelkiej	
maści	 nowości.	Cóż	 z  tego,	 jeśli	
potencjalni	kolekcjonerzy	jak	gdyby	
zorientowali	 się,	 że	 ktoś	 ich	 robi	
w  konia.	 Nowe	 monety	 srebrne	
i  złote	 tzw.	Lustrzanki	 cieszą	się	
umiarkowanym	zainteresowaniem.	
Tematyka	 jest	przeogromna.	Daje	
się	jednak	zauważyć,	zwiększające	
się	zainteresowanie	monetami	obie-
gowymi.	Cały	świat	używa	monet	
obiegowych,	bo	musi	za	coś	robić	
zakupy	 i  to	właśnie	są	prawdziwe	
monety.	Reszta	w większości	 to	
prywatna	produkcja,	obliczona	na	
zysk.	Wszelkie	zatem	nowości	już	od	
kilku	lat	po	jakimś	czasie	jak	minie	
euforia,	wracają	do	ceny	kruszcu.	
I  tu	 nie	ma	 zmiłuj	 się.	Produkcja	
naszej	 polskiej	mennicy,	pomimo	
imponującej	ekspozycji	(mam	tu	na	
myśli	walory,	nie	stoisko),	budziła	
raczej	zażenowanie).	Wyglądało	to	
na	 trzeci	 świat	 (bo	 takim	w koń-
cu	 jesteśmy).	Efektowne,	piękne,	
nowatorskie,	 ale	blask	 raczej	 fał-
szywy.	Po	prostu	tandeta.	Bo	i jeleń	
na	rykowisku	może	być	zjawiskową	
sztuką,	 ale	 tylko	wówczas	 kiedy	
nie	udaje	pełnej	krwi	araba.	Nasza	
mennica,	dla	zysku	produkuje	świe-
cidełka	i wmawia	kolekcjonerom,	że	
oferuje	im	unikaty.	Może	jeszcze	15	
lat	 temu,	byśmy	się	na	 to	nabrali.	
Dzisiaj	już	chyba	nie.	

Najwięcej	 zainteresowania	budzili	
wystawcy	 „prawdziwych”	monet.	
Firmy	 prywatne,	 które	 nie	 uległy	
modzie	 i  wykorzystały	 czas	 na	
zgromadzenie	oferty	monet	od	cza-
sów	najdawniejszych	do	lat	70-tych.	
Piękne	 stany	 monet	 uzyskiwały	
i uzyskują	niespotykane	dotychczas	
ceny.	Mija	powoli	fascynacja	modą	
i powraca	szacunek	i cena	klasycz-
nej	numizmatyki.	Bo	czyż	normalne	
jest,	żeby	monety	wyprodukowane	
wczoraj,	w nakładach	olbrzymich,	
które	nigdy	nie	były	w prawdziwym	
obiegu,	uzyskiwały	większe	ceny	
i popyt	niż	monety	sprzed	kilkudzie-
sięciu	czy	kilkuset	 lat?	Klasyczne	
piękno	zawsze	było	w cenie	 i nie	
zaszkodzi	mu	ani	nachalna	reklama	
nowości,	ani	propaganda	nie	mająca	
nic	wspólnego	z uczciwym	kolek-
cjonerstwem.	Kolekcjoner	to	ten	co	
zbiera	świadomie	i niekoniecznie	dla	
zysku.	Jak	śmiem	 twierdzić,	 zysk	
przychodzi	sam	w wyniku	włożonej	
pracy	i cierpliwości	jaką	trzeba	sobie	
zarezerwować	w momencie	decyzji	
o budowaniu	kolekcji.	
W chwili	obecnej	 jest	 jeszcze	czas	
na	nabywanie	monet	z okresu	mię-
dzywojennego,	 okresu	 PRL,	 tak	
obiegowych	w pięknych	stanach	jak	
i  srebrnych.	Można	 jeszcze	 tanio	
kupić	polskie	monety	próbne	(niski	
nakład	i nie	wysoka	cena).	Nie	należy	
również	lekceważyć	zwykłych	monet	
z niedrogich	kruszców.	Tych	monet	
nie	produkuje	„rzemiosło”,	bo	im	to	
się	nie	opłaca.	

Dla	podniesienia	sobie	jed-
nak	 adrenaliny,	 nawet	 ja	
skusiłem	się	na	monetkę	
z Palau	„serduszko”	z pereł-
ką	(KM.175).	Widoczne	na	
zdjęciu	5	dolarów	z 2008	
roku.	 Moneta	 wybita	 ze	
srebra	 (25	 gram)	 próby	
925	 w  niewielkim	 nakła-
dzie	2500	sztuk	ozdobiona	
prawdziwą	perłą	 jest	 idealnym	pre-
zentem	dla	pani	z okazji	„Walentynek”.	

“Everything for you” czyli 
“Wszystko dla ciebie”.

Urzekająca	moneta	kolekcjonerska	
w kształcie	serca	o niesamowitej	
tematyce	–	uczuciu	miłości	–	dla	
zakochanych	i nie	tylko.	Idealna	na	
upominek	 i do	wielu	zbiorów	tema-
tycznych.	Doskonałe	 trio	–	 idealne	
połączenie	artyzmu	i walorów	inwe-
stycyjnych:	
•	perła	o uwodzicielskiej	mocy,	
•	oryginalny	projekt	niskonakładowej	
monety,
•	emocje	dotyczące	najpiękniejszych	
symboli	miłości	i sympatii.
Jednym	słowem	perfekcyjny	i orygi-
nalny	prezent	dla	kogoś	wyjątkowego.	
Dwa	gołąbki,	kwiaty	róży,	perła	na	
wyciągniętej	 dłoni.	 Projektant	 tej	
monety	 to	 prawdziwy	 “architekt	
pozytywnych	emocji”.
Podobno	róża	jest	kwiatem	miłości,	
zapach	jej	kwiatów	odurza	i urzeka.	
Do	opisania	 zapachu	 róż	 brakuje	
słów.	 Prawdziwe	 kwiaty	 szybko	

więdną,	 moneta	 urzekać	 będzie	
przez	 lata.	 Powinna	 przemawiać	
sama	 i podpowiadać,	że	 jest	czas	
na	myśli,	czas	na	marzenia,	czas	na	
śmiech	i czas	na	miłość,	by	można	
się	cieszyć	prawdziwymi	i trwałymi	
skarbami	życia.
Perła	jest	niespotykanym	dodatkiem	
do	monety.	Perły	bowiem	fascynują	
ludzi	od	tysięcy	lat.	Nie	dziwi	to	teraz	
i mnie,	że	moneta	z perłą	przyciągnę-
ła	i moją	uwagę.	Moneta	kwalifikuje	
się	do	wielu	zbiorów	tematycznych,	
monety	z dodatkami	w postaci	praw-
dziwych	pereł	cieszą	się	dużą	popu-
larnością	 i szybko	znikają	z  rynku	
numizmatycznego.	
W konkluzji	tylko	jedno	–	jak	jest	ku	
temu	okazja,	a żyjemy	w kraju	w któ-
rym	niewielu	stać	na	sznur	praw-
dziwych	pereł	–	podarujmy	swoim	
paniom	choćby	monetę	z prawdziwą	
perłą.	Oddajmy	im	swoje	serce	jak	na	
otwartej	dłoni	i doceńmy	to,	że	są	one	
takimi	właśnie	perełkami,	które	jeśli	
upuścisz	to	bardzo	trudno	potem	zna-
leźć.	Jeśli	już	ta	perła	leży	na	naszej	
dłoni	to	szanujmy	to	i dbajmy	o nią.

Choćby człowiek chciał być na czasie i napisać coś o nowościach numizmatycznych z okazji zimowej olimpiady w soczi, 
która właśnie jest w trakcie, to zawsze coś innego się trafia.

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

Wystawę otworzyła pani dyrektor 
Jolanta Żebrowska - Sibila witając 
przybyłych gości. W uroczystości 
wzięli udział: z-ca wójta gminy 
Wojciech Burmistrz, kierownik 
referatu ds. rozwoju i  promocji 
urzędu gminy Małgorzata Tom-
czyk, komendant Chorągwi Kra-
kowskiej ZHP hm Paweł Grabka, 
komendant Szczepu „Kolumbowie” 
pwd Bartosz Szczuka oraz licznie 
przybyli goście, sympatycy oraz 
byli i obecni instruktorzy i harce-
rze szczepu. Projekt koordynował 
programowo hm Paweł Miłobędz-
ki. W trakcie otwarcia ekspozycji 
Komendant Chorągwi Krakowskiej 
hm Paweł Grabka przekazał na ręce 
komendanta Szczepu „Kolumbo-
wie” list gratulacyjny, wręczył 
pamiątkowy emblemat oraz życzył 
sukcesów w dalszym działaniu. 
Część oficjalną uroczystości zakoń-
czył pokaz multimedialny prezen-
tujący tradycje, dorobek i dzień 
dzisiejszy Szczepu „Kolumbowie”, 
realizowane przedsięwzięcia pro-
gramowe i wychowawcze.
Wystawa została zrealizowana 
w ramach cyklu przedsięwzięć 
programowych zabierzowskich 
zuchów i harcerzy wpisujących 
się w obchody trzydziestolecia 
szczepu oraz mających na celu 
poznawanie i dokumentowanie 
najstarszych tradycji harcerskich 
środowiska  harcerskiego na terenie 
Gminy Zabierzów. Warto nadmie-
nić, iż sięgają one swoim począt-
kiem do przełomu lat dwudziestych 
i trzydziestych ubiegłego wieku. 
Wystawa prezentuje bogaty doro-

bek szczepu min. wszystkie kroni-
ki, proporce najstarszych drużyn 
i zastępów – w tym proporzec 5 
ZDH „Orlęta”, która dała początek 
szczepowi, zdjęcia z obozów let-
nich i zimowisk, rajdów, biwaków, 
zlotów krajowych i zagranicznych 
– w tym chusty skautowe i harcer-
skie na nich otrzymane. W gablo-
tach zaprezentowano pamiątko-
we plakiety, naszywki, obozowe 
zielniki oraz rarytas - spisaną na 
korze kronikę obozu. Wiele spo-
śród prezentowanych eksponatów 
dotyczy udziału zabierzowskich 
harcerzy w wydarzeniach o cha-
rakterze społecznym i patriotycz-
nym: pielgrzymki Ojca Św. Jana 
Pawła II oraz Benedykta XVI do 
Polski ( od 1987 roku), pogrzeb gen. 
Władysława Sikorskiego, pogrzeb 
Prezydenta RP Lecha Kaczyńskie-
go, wojewódzkie i gminne obchody 
Święta Niepodległości oraz roczni-
ce uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 
Na otwarciu wystawy, oprócz 
działających dzisiaj instruktorów 
i harcerzy, pojawiło się wielu har-
cerskich weteranów, w tym ci któ-
rzy zainicjowali działalność środo-
wiska trzydzieści lat temu. Byli to 
wszyscy członkowie pierwszej rady 
drużyny oraz prawie kompletna 
pierwsza, historyczna komenda 
szczepu. Na sali zjawili się również 
czterej byli komendanci szczepu, 
bardzo wielu drużynowych, funk-
cyjnych i byłych harcerzy. Bardzo 
często towarzyszyła im najbliższa 
rodzina. Atmosfera w miarę upły-
wu czasu była coraz wspanialsza, 
powitaniom i wspomnieniom nie 

było końca. Z pewnością był to nie-
zapomniany wieczór, gdzie teraź-
niejszość spotkała się z historią. 
Choć nie była to historia zbyt odle-
gła to jednak namacalna i żywa, 
przez co atrakcyjna dla młodego 

pokolenia. Na pewno pozostanie 
wszystkim w pamięci. Ekspozycja 
będzie czynna do końca lutego. 
Zapraszamy. Czuj Duch !

 v Paweł Miłobędzki

wysTawa  juBileuszowa XXX – laT szczepu „KoluMBowie”
Dnia 18 stycznia 2014 roku w galerii Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabie-
rzów odbyło się uroczyste otwarcie jubileuszowej wystawy poświęconej historii 5 Zabierzowskiego 
Szczepu Harcerskiego „Kolumbowie” im. Batalionu „Parasol”.
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Drogi podatniku, drogi Przyjacielu!
Podaruj naszym Podopiecznym 

1% Twojego podatku.
Fundacja im. Brata Alberta

numer KRS 0000028246

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

1 uratuj 
życie

MUSISZ
ALE

NIC
MOŻESZ 

TO NIE KOSZTUJE.
WIELE ZMIENIA

A tak

PODAROWAĆ
ODDAĆ1% PODATKU PAŃSTWU

To Ja Mrówka,
Tak, do Ciebie mówię! Mam dom, ale nie zawsze tak było. 

GO NAM

%
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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 pod-
opiecznych przyjeżdżają pielęgniarki, 
lekarze, fizjoterapeuci, pedagog i za-
przyjaźniony duszpasterz hospicjum. 
Wolontariusze wpadają z tortem na 
urodziny i wręczają mikołajowe pre-
zenty. Spotkania  integracyjne, pikniki, 
wyjazdy, to czas na rozmowę, zabawę 
i wspólne cieszenie się chwilą.

Hospicjum dla Dzieci „Alma Spei” zapewnienia 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 co-
dziennym 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  zdobywamy 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

stephen King:
joyland

Pasjonująca opowieść o miłości i  stracie, 
o dorastaniu i starzeniu się – i o tych, którym 
nie dane jest doświadczyć ani jednego, ani dru-
giego, bo śmierć zabiera ich przedwcześnie.

sławomir Koper: 
Miłość w powstaniu warszawskim
Przejmujące losy. Wzruszające historie. Niewiary-
godne przypadki. Miłość, która chce zwyciężyć 
śmierć. Czasem się to udaje, często nie. Autor dotarł 
do niezwykłych relacji powstańców. I  tak, wśród 
wielu książek o Powstaniu Warszawskim, powstała 
wyjątkowa. 63 dni walki i 63 nocy, kiedy czułość 
do drugiej osoby pozwalała zapomnieć na chwilę 
o koszmarze wojny.

danuta grechuta, jakub Baran: 
Marek

Wywiad – rzeka z Danutą Grechutą, która wspomina 
męża – Marka Grechutę. Ich wspólne życie trwało 36 
lat, z czego większa część przypadła na czasy Polski 
Ludowej. W książce znajdziemy również opis czasów 
współczesnych oraz wspomnienia o ważnych dla 
państwa Grechutów osobach. Do tego wiele anegdot 
i ciekawostek z życia zawodowego i prywatnego. 
Niewątpliwą atrakcję stanowi duża liczba nigdy 
niepublikowanych zdjęć oraz dokumentów. 

Barbara Meder: 
Babcia w afryce

W marcu 2002 roku babcia Basia rozpoczęła 
samotną wędrówkę z południa na północ 
kontynentu afrykańskiego. W ciągu trzynastu 
miesięcy odwiedziła dwadzieścia krajów. Ta 
podróż to pomysł na ... emeryturę. Po drodze 
babcia pisała tę książkę.

Michael crichton:  
pod piracką flagą

To niesamowicie elektryzująca lektura, wypeł-
niona po brzegi akcją i nieprzewidywalnymi 
zwrotami. Jest w niej wszystko, co powinna 
mieć dobra awanturnicza powieść przygodowa. 
Są pojedynki, pościgi i wybuchy. Jest romans 
i wywołujące nieprzyjemne ciarki tortury. Jest 
zdrada, są morderstwa i bitwy morskie.

Małgorzata strzałkowska: 
wierszyki łamiące języki

Książka jest zbiorem 27 wierszyków, pozwala-
jących lepiej wyćwiczyć sprawne posługiwanie 
się językiem ojczystym. Zachęcamy miłośni-
ków rodzimego języka do radosnych zmagań. 
Bardzo pogodne i optymistyczne teksty. Być 
może poloniści i logopedzi odnajdą  w nich 
zaplecze do pracy. Niektóre są prawdziwymi 
językołamaczami.

Marek Krajewski: 
w odchłani mroku

Edward Popielski, były lwowski gliniarz, jest 
w powojennym Wrocławiu prywatnym detek-
tywem. W nieoficjalnym dochodzeniu odkrywa 
piekło powojennego świata: tajnych kasyn, 
sprzedajnych kobiet, wszechwładnych ubeków 
i sowieckich zwyrodnialców. Kto odważy się 
spojrzeć w otchłań zła?

renata opala: 
dzienniczek zakręconej 

nastolatki t. 1-4
To ciekawa i poruszająca historia uczęszczającej 
do szkoły podstawowej Joasi, która zapisuje 
w swoim dzienniczku zabawne i zaskakujące 
perypetie swojej rodziny, przyjaciół i znajomych, 
ukazując codzienne życie zwykłej, choć zakrę-
conej nastolatki.

Uroczystego przecięcia wstęgi doko-
nali wspólnie Prezes Zarządu oraz 
Dyrektor Generalny Grupy Jerónimo 
Martins - Pedro Soares dos Santos, 
Chief Operations Officer Grupy Jero-
nimo Martins oraz Country Manager 
na Polskę i Portugalię - Pedro Pereira 
da Silva, Starosta Krakowski - Józef 
Krzyworzeka oraz Wójt Gminy Wiel-
ka Wieś - Tadeusz Wójtowicz.
Centrum dysponuje 21,5 tys. m2 
powierzchni magazynowej i 51 bra-
mami, co pozwoli na sprawne przyj-
mowanie 3600 palet dziennie. Towa-
ry do nowego centrum dostarczać 
będzie 280 partnerów handlowych. 
To już drugie - po Gdańsku – cen-
trum dystrybucyjne sieci Biedronka 
dedykowane do obsługi aglomeracji 
miejskiej. Ze względu na bliskość 
miasta centrum dystrybucyjne zostało 
zbudowane w taki sposób, aby jego 
działanie nie było uciążliwe dla oko-
licznych mieszkańców. Dedykowana 
flota samochodowa dostosowana do 
obsługi aglomeracji miejskiej składa 
się m.in. z 50 samochodów dostaw-
czych i 50 naczep. Każdego dnia 
centrum opuszczać będzie ok. 110 
pojazdów z dostawami.  
Podczas inauguracji historię i przy-
szłość Jeronimo Martins zarysował 
krótko Dyrektor Generalny sieci Bie-
dronka - Tomasz Suchański, a wójt 
Tadeusz Wójtowicz podkreślał współ-

pracę Gminy z przedstawicielami 
inwestora na etapie przygotowania 
całego procesu inwestycyjnego, a tak-
że aktywny udział Gminy w procesie 
rekrutacji pracowników.
Inwestycja Jeronimo Martins Polska 
pozytywnie wpłynie na lokalny rynek 
pracy. W nowym obiekcie zatrud-
nionych będzie docelowo ponad 240 
pracowników. Dodatkowo w Biurze 
Regionu, którego siedziba jest zloka-
lizowana na terenie Centrum, zatrud-
nienie znalazło ponad 40 osób. Ponad-
to ok. 230 miejsc pracy ma powstać 
w firmach ochroniarskich, sprzątają-
cych, cateringowych i logistycznych 
współpracujących z centrum.
Koszt inwestycji wyniósł ok. 100 
mln zł. Centrum zostało zbudowane 
w zaledwie 10 miesięcy.
"Nowe centrum będzie istotnym 
wzmocnieniem systemu logistycz-
nego sieci Biedronka, na który 
składa się obecnie 14 centrów 
dystrybucyjnych. Wyposażone są 
one w zaawansowane rozwiąza-
nia informatyczne do planowania 
zapasu, operacji magazynowych 
i obsługi transportu, co pozwala 
skrócić do minimum czas skła-
dowania towarów. Sieć centrów 
dystrybucyjnych spełniająca naj-
wyższe standardy jakości prze-
chowywania i transportu towa-
rów gwarantuje, że każdego dnia 

do klientów sklepów Biedronka 
trafiają świeże, wysokiej jakości, 
bezpieczne produkty. Obecnie 
w województwie małopolskim 
działa 218 sklepów sieci Biedron-
ka, w których zatrudnionych jest 

ponad 3400 pracowników." - powie-
dział podczas uroczystości otwarcia 
Paweł Stolecki, Dyrektor Operacyjny 
Regionu Kraków.

 v www.wielka-wies.pl

W modLNiCY otWarto CeNtrUm  
dYstrYBUCYJNe sieCi BiedroNKa

Oficjalnie otwarto Centrum Dystrybucyjne sieci Biedronka w Modlnicy. Nowe Centrum Jeronimo 
Martins Polska zlokalizowane jest w bezpośrednim sąsiedztwie węzła Modlnica, nieopodal granic 
Gminy Wielka Wiei Krakowa.

Biznes
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wydarzenia KulTuralne, iMprezy, spoTKania

CHrZaNÓW

Kino "Sztuka" w Chrzanowie zaprasza
"JaCK stroNg" Premiera

• 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.;	gatunek:	dramat/biograficzny/szpiegowski;	prod.	Polska,	15	lat

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

"Lego: PrZYgoda" 3d [dubbing PL]
•	21.02-23.02	seans	o	godz.	17.45	•	24.02-27.02	seans	o	godz.	16.00	•

reż.:	Phil	Lord,	Chris	Miller;	czas:	100	min.;	gat.:	animacja/komedia/akcja;	prod.	Australia/USA,	b/o
Cena	biletu:	Piątek	-	Niedziela:	norm.	20,00	zł,	ulg.	17,00	zł.;	Poniedziałek	-	Czwartek:	17,00	zł.

	 
"WKręCeNi"

•	21.02-23.02	seans	o	godz.	20.00	•	24.02-27.02	seans	o	godz.	18.15	•
reż.:	Piotr	Wereśniak;	czas:	100	min.;	gatunek:	komedia;	prod.	Polska,	12	lat

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

osCaroWa NoC FiLmoWa
Start	01.03	godz.	22.10.		

Cena	biletu	na	dwa	filmy	("Wilk z Wall Street"	oraz	"zniewolony")	tylko	20	zł!		
Rezerwacja	i	sprzedaż:	kasa	kina	(32	623	30	86	wew.	63,	35)	lub	Informacja	MOKSiR	(32	623	30	86	wew.	53).

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)	

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	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)

 StRaigHt JaCk Cat ZagRa W kotŁoWni
15	marca	o	godz.	20.00	w	klubie	Stara	Kotłownia	wystąpi	zespół	Straight	Jack	Cat	zwycięzca	ubiegłorocznej	edycji	

KLANG-u.	Bilety:	10	zł	(przedsprzedaż	w		Informacji	MOKSiR).

szaFiRowa Romaca 
Miejski	Ośrodek	Kultury,	Sportu	i	Rekreacji	w	Chrzanowie	zaprasza	21	marca	o	godz.	18.00		do	sali	teatralnej	na	koncert	
poetycki	"Szafirowa	romanca"	poświęcony	pamięci	Konstantego	I.	Gałczyńskiego.	Spektakle	dla	szkół	odbędą	się	w	

godzinach	10.00	i	12.00.	Bilety	w	cenie	5	zł.	

iii noC teatRU tyM RaZeM MiĘDZynaRoDoWo
29	marca	o	godz.	19.00	w	sali	teatralnej	MOKSiR	rozpocznie	się	III	Noc	Teatru.	Będzie	można	zobaczyć	pięć	przedstawień	
grup	teatralnych	z	Polski	i	-	po	raz	pierwszy	-	także	z	zagranicy.	Bilety	w	cenie	25	zł	do	nabycia	w	Informacji.	Szczegółowy	

plan	już	wkrótce	na	stronie	www.moksir.chrzanow.pl

sPektakl „PRawda”
Miejski	Ośrodek	Kultury,	Sportu	i	Rekreacji	w	Chrzanowie	oraz	Teatr	Bagatela	zapraszają	na	spektakl	"Prawda".	Czy	i	jak	
można	udoskonalić	techniki	zdradzania?	Tego	dowiemy	się	5	kwietnia	o	godz.	18.00.	Bilety	w	cenie	65	zł.	parter,	55	zł.	

balkon,	dostępne	w	Informacji	MOKSiR	(32	6233086	wew.53).

trZeBiNia

Kino "Sokół" w Trzebini zaprasza

WieLKa WieŚKrZesZoWiCe
59. ogólnopolski Konkurs recytatorski

Szanowni	Państwo,	jak	co	roku,	tak	i	teraz,	serdecznie	zapraszamy	uczniów	z	terenu	Gminy	Krzeszowice	
do	wzięcia	udziału	w	gminnych	eliminacjach	do	59.	Ogólnopolskiego	Konkursu	Recytatorskiego.	Konkurs	
prowadzony	jest	w	formie	czterech	odrębnych	turniejów:	"Recytatorski",	"Wywiedzione	ze	słowa",	"Teatr	
jednego	aktora",	"Poezja	śpiewana".
Konkurs	jest	skierowany	do	uczniów	szkół	podstawowych,	gimnazjalnych,	ponadgimnazjalnych	i	osób	starszych	

z	terenu	powiatu	krakowskiego.	Uczniowie	szkół	podstawowych	oraz	gimnazjalnych	mogą	uczestniczyć	w	konkursie	tylko	
do	etapu	powiatowego	włącznie.	Pozostali	biorą	udział	także	w	wyższych	etapach	konkursu.
Tematyka	wierszy	jest	dowolna.	Prosimy	o	dokładne	zapoznanie	się	z	zasadami	uczestnictwa	w	konkursie,	które	są	
przedstawione	są	w	załączonym	skróconym	regulaminie.	Pełny	regulamin	na	naszej	stronie	www.kulturakrzeszowice.pl.
Przesłuchania	będą	prowadzone	w	dniu	4	marca	2014,	od	godz.	9.00	rano,	w	Pałacu	Vauxhall,	siedzibie	CKiS	w	Krzeszowicach.
Zgłoszenia	przyjmujemy	do	27	lutego,	karty	zgłoszeń	można	przesłać	drogą	mailową	(promocja@kulturakrzeszowice.pl),	
faksem	(12	282	14	65,	wew.	28)	lub	złożyć	w	sekretariacie	Centrum,	w	godz.	od	8.00	do	16.00.
Eliminacje	powiatowe	odbędą	się	6	marca	w	Gminnym	Ośrodku	Kultury	w	Mogilanach.

Centrum	Kultury	i	Sportu	w	Krzeszowicach

Kolejne kursy i doradztwo w ramach projektu  
"gminy wielka wieś i skała szansą dla wszystkich"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do udziału w kursach zawodowych  
i doradztwie w ramach projektu "Gminy Wielka Wieś i Skała szansą dla wszystkich"

Rekrutacja do projektu: 12.02-7.03
Informacje szczegółowe dotyczące projektu można uzyskać u pracowników socjalnych 

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szycach 65, 32-085 Modlnica lub pod 
numerem telefonu (12) 419 11 01.

Projekt	współfinansowany	ze	środków	Unii	Europejskiej	w	ramach	Europejskiego	Funduszu	Społecznego.

Projekt skierowany jest do osób,  
którzy chcą coś zmienić: 
• na płaszczyźnie rodzinnej, domowej 
• na płaszczyźnie zawodowej 
• na płaszczyźnie komunikacyjnej 
• w szczególności nieaktywnych 

zawodowo. 

OFERUJEMY: KURSY ZAWODOWE!!! 
• Poradnictwo psychologiczne 
• Poradnictwo prawne 
• Poradnictwo zawodowe 

PONADTO UDZIAŁ  
W TRENINGACH W ZAKRESIE: 
• Prowadzenia domu  

i obowiązków rodzinnych 
• Radzenia sobie z lękiem i emocjami 
• Komunikacji społecznej 
• Poruszania się po rynku pracy 

NAUCZYMY SIĘ:
• Porozumiewać się bez przemocy 
• Jak aktywnie szukać pracy 
• Jak mówić „nie” i wyrażać swoje potrzeby

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:

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

JaCK stroNg 
•	22.02,	2.03,	5.03	–	17:00	•	25.02,	27.02		-	18:00	•	23.02,	4.03,	6.03	-	19:30	•

•	21.02,	26.02		-	20:00•	28.02	-	20:45	•	1.03	-	15:00	•
czas:	2	godz.	7	min.;	gat.:	szpiegowski/akcja;	Polska

FaCet (Nie)PotrZeBNY od ZaraZ 
•	20.02,	23.02	–	17:00	•	21.02,	26.02		-	18:00	•	22.02	-	19:30	•	25.02,	27.02		-	20:30	•

czas:	1	godz.	35	min.;	gatunek:	komedia	obyczajowa;	Polska

ameriCaN HUstLe 
•	20.02	–	19:30	•

czas	trwania:	2	godz.	18	min.;	gatunek:	kryminał/dramat;	USA

Lego - przygoda [dubbing PL] 3d i 2d
•	21.02,	25.02,	27.02		-	3D	16:00	•	23.02	-	3D	15:00	•	22.02,	26.02	-	2D	15:00	•

czas:	1	godz.	40	min.;	gat.:	animowany/komedia;	USA/Dania/Australia

WKręCeNi 
•	2.03	–	15:00	i	19:30	•	5.03	-	17:00	•	4.03,	6.03	-	19:30	•

czas:	1	godz.,	40	min.;	gatunek:	komedia;	Polska
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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.

EUROPOSŁANKA  
PROF. JOANNA SENYSZYN

zaprasza do swojego biura w Olkuszu, 
które mieści się przy ul. Bylicy 1  

(siedziba Sojuszu Lewicy Demokratycznej) 
na dyżury:

• poniedziałki godz. 15:00 – 17:00
• czwartki godz. 15:00 – 18:00.

Zapraszamy do odwiedzenia  
strony internetowej 

www.SlD.OlKUSZ.Pl

Forum Równych Szans i Praw Kobiet Platformy Progra-
mowej SLD w powiecie olkuskim oraz WSB w Dąbrowie 

Górniczej zaprasza na debatę:

„Girl's power,  
czyli kobiety rządzą”

W debacie udział wezmą:
 Posłanka do Parlamentu Europejskiego prof. Joanna Senyszyn, 

Rektor WSB w Dąbrowie Górniczej  
prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz,

Anna Kocemba, Katarzyna Kowalska.
Moderator: Barbara Man. 

Debata odbędzie się:
 21 lutego (piątek) o godz. 17:00  

w I liceum Ogólnokształcącym im. K. K. wielkiego  
w Olkuszu ul. Polna 8, sala 55. 

Nadal szukamy przyjaznych domów dla małych, ślicznych, przyjaznych kotków, które wegetują na Osiedlu 
Jurajskim w Krzeszowicach. Klika z nich znalazło już wymarzone domy, jednak pozostała gromadka nadal 

potrzebuje pilnej pomocy.
Liczymy na niezawodnych przyjaciół zwierząt. Każda pomoc jest na wagę złota.

Tel. 12/282-07-52 lub 668-200-223.
Dziękujemy!

S.O.S.

K-SYSTEM

tel. 503-01-07-03
FAX 12 282 11 93

okna PCV DRUTEX
drewno budowlane, schody,

boazeria, listwy wykończeniowe,
drzwi drewniane

ul. Bandurskiego 5, 32-065 Krzeszowice

F.H. "BUD-ROL"

ul. Bandurskiego 5, 32-065 Krzeszowice
tel. 12/282-21-07

wyroby HUTNICZE
profile, kątowniki, ceowniki,

teowniki, blachy, pręty,
płaskowniki, rury

oraz MATERIAŁY BUDOWLANE
TRANSPORT

Dobry sen to dobry dzień
 Zdrowy sen to podstawa dobrze 
rozpoczętego dnia. Dlatego war-
to zadbać o to, by nasza sypialnia 
sprzyjała wypoczynkowi. Ładna 
pościel czy miła atmosfera odgry-
wają istotną rolę, jednak komfort snu 
zależy przede wszystkim od pod-
łoża, na którym śpimy. Wybierając 

materac, warto więc pamiętać o tym, 
żeby był dostosowany do naszych 
indywidualnych cech, takich jak 
waga, wzrost, a także pozycja, 
w jakiej śpimy. Pomocne okazuje się 
przetestowanie wybranego mode-
lu jeszcze przed zakupem. Jeśli to 
możliwe, już w sklepie powinniśmy 
położyć się na materacu i sprawdzić 
czy nam odpowiada.
- Nasze ciało potrzebuje czasu, 
aby zaadaptować się do nowych 
warunków spania, dlatego 
w IKEA Kraków dajemy klien-
tom 90 dni na przetestowanie 
zakupionego materaca w domu. 
Jeżeli okaże się, że jest na przy-

kład zbyt twardy, można go bez-
płatnie wymienić na inny – mówi 
Anna Knapik, Kierownik Marke-
tingu IKEA Kraków. – Doskonałą 
okazją do tego, by zrobić pierwszy 
krok na drodze do zdrowego snu, 
jest trwająca do 30 marca akcja 
„Daj spokój… i tak się wyśpisz”, 
w ramach której wszystkie nasze 
materace są tańsze o 10 % - dodaje.

Bezpłatne  
konsultacje  

z fizjoterapeutą
Od 10 lutego do 
30 marca codzien-
nie w krakowskim 
sk lepie IKEA 

w ramach akcji „Daj spokój… 
i tak się wyśpisz” można skorzystać 
z bezpłatnych porad doświadczo-
nych fizjoterapeutów. Pomocnych 
wskazówek dotyczących doboru 
materaca udzielają oni w Dziale 
Sypialni, w godzinach otwarcia 
sklepu (pon.-sob. 10.00-21.00, niedz. 
10.00-20.00).

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

daJ sPoKÓJ… i taK się WYŚPisZ!
BeZPłatNe PoradY FiZJoteraPeUtÓW W iKea KraKÓW

Kiedy za oknem szaro, a niskie temperatury nie nastrajają do wychodzenia z domu, większość czasu spę-
dzilibyśmy najchętniej w łóżku. Często jednak nie zdajemy sobie sprawy z tego, że nie tylko od długości 
snu, ale również od dobrze dobranego materaca zależy to, czy następnego dnia obudzimy się wyspani 
i odprężeni, czy też wstaniemy przysłowiową lewą nogą.

W starannie wykończonych wnętrzach 
mieszczą się gabinety lekarskie, pokoje 
zabiegowe i przestronna sala ćwiczeń. 
Na wyposażeniu Oddziału znajduje się 
szereg urządzeń do fizykoterapii (m.in. 
zestawy do krioterapii, leczenia ultra-
dźwiękami, falą uderzeniową, Solux, 
lasery). W ofercie ośrodka są też zabie-
gi z zakresu kinezyterapii (ćwiczenia, 
bierne, czynne, w odciążeniu, PNF, 
Terapia Manualna, Bobath, McKen-
zie). Pacjenci mogą także liczyć na pro-
fesjonalnie przeprowadzone masaże.
W otwarciu ośrodka brali udział przed-
stawiciele lokalnej społeczności: Prze-
wodnicząca Rady Gminy Krystyna 
Sułko, wójt Tadeusz Wójtowicz, ks. 
proboszcz Marek Wcisło, prezes OSP 

w Białym Kościele Jacek Kowalik oraz 
gościnnie ks. Jan Adamus z Modlnicy. 
Uroczyście powitali ich i oprowadzili 
po ośrodku przedstawiciele RST Reha-
bilitacja, na czele z panem Rafałem 
Trąbką.
Załogę Oddziału tworzą doświadczeni 
i utytułowani lekarze i fizykoterapeu-
ci. Zabiegi będą dostępne w ramach 
kontraktu z Narodowym Funduszem 
Zdrowia, który zawarł NZOZ RST 
Rehabilitacja. Aby z nich skorzystać 
należy zgłosić się z dowodem osobi-
stym oraz skierowaniem od lekarza 
specjalisty (rehabilitacji, ortopedii, 
neurologii, reumatologii) na oddział 
dzienny rehabilitacji.

 v www.wielka-wies.pl

NoWY oŚrodeK reHaBiLitaCJi W BiałYm KoŚCieLe
Z końcem stycznia, w długo niewykorzystywanym budynku przy ul. Królowej Jadwigi 11, w sąsiedztwie kościoła 
św. Mikołaja, grupa doświadczonych rehabilitantów otworzyła Oddział Rehabilitacji Dziennej.

Pieski szukają domu

Fundacja Dar Serca poszu-
kuje odpowiedzialnego 
domu dla znalezionego w 
jednej z podkrakowskich 
gmin psa Hektora. Pies 
jest piękny, duży, w typie 
dużego berneńczyka tylko 
z krótszą sierścią. Czarny podpalany, białe skarpetki, biała krawatka. 
Hektor na razie jest jeszcze wychudzony, ale jak tylko przybierze na 
wadze będzie pięknym dorodnym psem. Weterynarz określił jego wiek 
na ok. 5 lat.
Psisko jest ufne, grzeczne, reaguje na podstawowe komendy, bardzo chętne 
do głaskania i przytulania. Umie chodzić na smyczy. Jest wspaniałym 
"materiałem" na przyjaciela dla całej rodziny.
Warunkiem adopcji jest podpisanie umowy adopcyjnej. 

Fundacja Dar Serca 
poszukuje domu dla mło-
dziutkiej suczki Zuzy.
Zuza ma ok. 1 roku. 
Jest niewielką, ważącą 
9 kg sunią.  Jest bardzo 
towarzyska, szybko się 
uczy, lubi obecność ludzi. 
Dobrze funkcjonuje z innymi psami i suczkami.
Zachowuje czystość w domu. Umie chodzić na smyczy. Ładnie jeździ 
samochodem. Nie sprawia żadnych problemów. Zuza została odpchlona, 
odrobaczona, zaszczepiona, zaczipowana i wysterylizowana. Posiada 
książeczkę zdrowia. Jest gotowa do poznania nowej rodziny, dla której 
będzie najlepszym psim przyjacielem, wdzięcznym i serdecznym.
Warunkiem adopcji jest podpisanie umowy adopcyjnej. 

HeKtor ZUZa

KONTAKT	W	SPRAWIE	ADOPCJI:	882	180	526
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CENTRUM DOCIEPLEŃ
MIESZALNIA FARB I TYNKÓW

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

PŁYTY GIPSOWE • WEŁNA MINERALNA
PROFILE • TAPETY – duży wybór

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

www.romar-bis.pl

Sanka 248

12 283 63 47 • 609 240 849

SUPER CENY
NA TYNKI
(PRZY ZESTAWIE OCIEPLENIA)

SUPER CENY
NA TYNKI
(PRZY ZESTAWIE OCIEPLENIA)

510 zł510 zł

NAJWIĘKSZY WYBÓR KOLORÓW FARB I TYNKÓW

 biuro@baumcentrum.pl
www.kuchnie.malopolska.pl

NOWY SALON:
GALERIA CENTRUM   1 piętro

Dom Towarowy - Krzeszowice
Taniej

AGD
niż w

INTERNECIE

• kuchnie
• sprzęt AGD 
  (5 lat gwarancji)
• szafy
• zabudowy wnęk
• projektowanie wnętrz
• szafy przesuwne
• spieki kwarcowe
• filtry BRITA


