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CZYTAJ NA STRONIE 2
32-067 Tenczynek
ul. Zielna 4 (obok szkoły)
Otwarte:
pon.-pt 10.00-20.00
sob. 9.00-18.00

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

NOWA KOLEKCJA OKULARÓW
PRZECIWSŁONECZNYCH
MASZ WADĘ WZROKU?
OPTYK
OKULISTA
KRZESZOWICE

UL. DASZYŃSKIEGO 2,
TEL. 792 608 139

TRZEBINIA

UL. RYNEK 4,
TEL. 32 753 37 30
www.optyka-victoria.pl

rezerwacja usług:

505 140 660
Więcej na stronie 11

www.motogo.pl

* INFO W ZAKŁADZIE

CENTRUM KOSMETYKI SAMOCHODOWEJ

Wykonamy okulary przeciwsłoneczne
z Twoją korekcją
Dobrze prosperujący salon kosmetyczno-dermatologiczny Esther Beauty
(mieszczący się w Centrum Medycznym Liszki 469)

PODNAJMIE W PEŁNI WYPOSAŻONE
STANOWISKO FRYZJERSKIE
KONTAKT: email: esterap2@op.pl tel. 792 920 250
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Krzeszowice, ul. Legionów Polskich 1
tel. 796-351-499
email: biuro@gwarek-nieruchomosci.pl
www.gwarek-nieruchomosci.pl

Biuro Obrotu Nieruchomościami "Gwarek Nieruchomości" pośredniczy w sprzedaży, kupnie oraz najmie domów, mieszkań, lokali użytkowych,
obiektów komercyjnych i działek. Współpracujemy z renomowaną firmą doradztwa finansowego - Spółką Dom Kredytowy NOTUS SA, która
pomaga naszym Klientom w uzyskaniu korzystnego kredytu na sfinansowanie inwestycji, a także wybranymi: rzeczoznawcami majątkowymi,
radcami prawnymi, notariuszami, ubezpieczycielami, architektami, dekoratorami wnętrz, geodetami, firmami remontowo-budowlanymi.

Dom w Tenczynku, 60 m kw.
plus poddasze do adaptacji, 10 a,
piękna działka, cena 325 tys. PLN
Oferta bez prowizji od strony
kupującej.

Dom w Krzeszowicach, 280m kw.
plus piwnice, pięknie wykończony, na działce 17 a,
cena 635 tys. PLN.
Oferta bez prowizji od strony
kupującej.

Działka o wielkości 7 a
w Tenczynku,
z mediami na działce,
w okolicy nowe domy,
cena 104 tys. PLN.

Widokowa działka 10 a
w Tenczynku,
całość ogrodzona,
cena 136 tys. PLN.

Kamienica 488 m kw. z piwnicą
w Olkuszu, pod inwestycje,
cena 880 tys. PLN.
Oferta bez prowizji od strony
kupującej.

Do wynajęcia hala w Krzeszowicach o przeznaczeniu produkcyjno - magazynowym o pow. 700
m, jest możliwość wydzielenia
mniejszych powierzchni, cena
wynajmu 7 tys. PLN / m-c.

Działka przemysłowa o pow. 11,8 Ha,
z 5 halami w Krzeszowicach.
cena 2.720 tys. PLN.
Oferta bez prowizji od strony
kupującej.

Dom do totalnego remontu
w Miękini 140 m kw., działka
31 a (jest możliwość zakupu na
działce 10 a), zdjęcia możliwości
modernizacji, cena: 270 tys. PLN.

Do wynajęcia hala w Tenczynku
o pow. 160 m kw. (może być
dodatkowo 265 m kw. czyli
łącznie 425 m kw.) cena wynajmu
3 tys. PLN / m-c.

Do wynajęcia w Tenczynku hala
100 m kw. pod usługi, magazyn,
produkcję, wysokość 4 m,
cena wynajmu 1,5 tys PLN / m-c.

INNE OFERTY
• Do sprzedania działka budowlana
w Tenczynku o pow. 7 a. Wszystkie media na działce. Dojazd
drogą asfaltową. Do sprzedania
jest kilka sąsiadujących ze sobą
działek, w sumie 40 a, cena za
działkę 7 a 87 tys. PLN.
Do wynajęcia hala w Rącznej gm.
Liszki o pow. 150 m kw., teren
ogrodzony, plac 14 a,
cena wynajmu 1,2 tys. PLN / m-c.

Do wynajęcia hala o pow. ponad
460 m kw. k/Krzeszowic,
z CO i piecem na miał,
cena wynajmu 4,7 tys. PLN / m-c.

• Do sprzedania działka budowlana w Tenczynku o pow. 9 a.
Wszystkie media na działce.
Dojazd drogą asfaltową, a następnie utwardzoną, cena 107
tys. PLN.

• Do sprzedania działka budowlana w Tenczynku o pow. 11 a.
Wszystkie media na działce. Dojazd drogą utwardzoną, działka
jest płaska, cena 137 tys. PLN.
• Do sprzedania działka budowlana w Tenczynku o pow. 40 arów.
Wszystkie media na działce. Z jednej strony droga asfaltowa z drugiej utwardzona. Jest możliwość
wydzielenia mniejszych działek,
jest wstępny projekt podziału,
cena 415 tys. PLN.

• Do sprzedania działka w Miękini
o pow. 10 a. Prąd na działce obok,
woda i kanalizacja w drodze. Jest
możliwość dokupienia: działki 10
a oraz domu do totalnego remontu
na 11 a działce, cena za działkę 10
a 94 tys. PLN.
• Działka 11 a w Miękini, cena 104
tys. PLN.
• Do sprzedania mieszkanie spółdzielcze własnościowe 38 m kw.
w Krzeszowicach, parter, dwa pokoje. Mieszkanie jest umeblowane,
cena 170 tys. PLN.

DLA NASZYCH KLIENTÓW POSZUKUJEMY DOMÓW, MIESZKAŃ, LOKALI UŻYTKOWYCH ORAZ DZIAŁEK. ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY.

UBEZPIECZENIA MIESZKANIOWE
Ubezpieczenia mieszkaniowe skierowane są do właścicieli, najemców i wynajmujących mieszkania i domy, a także tych osób,
które dopiero je budują. Ubezpieczenia te pozwalają na wypłatę
odszkodowania w przypadku wystąpienia określonego nieszczęśliwego zdarzenia: kradzież z włamaniem, rabunek, zniszczenie
i dewastacja, pożar i inne zdarzenia losowe m.in. deszcz nawalny,
grad, huragan, napór śniegu, powódź, przepięcie, stłuczenie
szyby, uderzenie pioruna, zalanie oraz zapadanie się ziemi. Trzeba
pamiętać, aby przy wyborze przedmiotu oraz zakresu ubezpieczenia, a także sumy na którą będą ubezpieczone poszczególne
rzeczy, kierować się faktycznymi potrzebami oraz możliwościami
finansowymi.
Ubezpieczenia Katarzyna Kubin
Krzeszowice, ul. H. Sienkiewicza 2
www.ubezpieczeniakrzeszowice.pl
Przykładowy przedmiot i zakres ubezpieczenia mieszkaniowego
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sztuka moda rozrywka
22–23 marca

Atrakcyjne rabaty na nowe kolekcje

Weekend niskich cen
Polujesz na nowe kolekcje?

Przyjdź do Galerii Bronowice w dn. 22–23 marca, odwiedź swoje ulubione sklepy
i skorzystaj z atrakcyjnych rabatów!

Szczegóły na:
www.facebook.com/GaleriaBronowice

www.galeriabronowice.pl
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Gminne Dyktando o Pióro Wójta
Gminy Jerzmanowice-Przeginia

Dnia 5 marca w Szkole Podstawowej im. Króla Jana III
Sobieskiego w Przegini odbył się finał Gminnego Dyktanda
o Pióro Wójta Gminy Jerzmanowice-Przeginia. Do konkursu,
po przejściu szkolnych eliminacji, przystąpiło 31 uczniów ze
szkół podstawowych naszej gminy.
Szkoła gościła młodych pretendentów do tytułu Mistrza z placówek
w Jerzmanowicach, Gotkowicach,
Sąspowie, Racławicach oraz Czubrowicach oraz reprezentantów z
Przegini. Wszyscy zostali uroczyście powitani na sali gimnastycznej.
Zaraz po tym przedstawiciele z klas
starszych udali się do innej sali, gdzie
przystąpili do konkursu, młodsi uczniowie swoje zmagania przeżywali
na sali gimnastycznej. Teksty obu
dyktand – każda grupa wiekowa
pisała inne dyktando - nie należały
do najłatwiejszych. Wśród wielu trudnych wyrazów należało się wykazać
znajomością pisowni między innymi
słów takich jak: żerdzi, gżegżółka,
móżdżek, półcień, histeryczny, dzierżyć czy też najohydniejszy.
W kategorii uczniów młodszych
poziom był bardzo wyrównany, nie
mniej komisja sprawdzająca prace
według wcześniej ustalonych kryteriów, wybrała następujących zwycięzców:
• I miejsce – Emilia Sikorska SP
Jerzmanowice
• II miejsce – Jakub Dziedzic SP
Jerzmanowice
• III miejsce – Paulina Mosurek SP
Przeginia
W kategorii klas starszych poziom
był nieco bardziej zróżnicowany, ale

dzięki temu bez większych problemów udało
się wyłonić zwycięzcę .
Nagrodę „Złotego Pióra” oraz tytuł Gminnego Mistrza Ortografii
zdobyła uczennica
Szkoły Podstawowej
w Przegini Aleksandra
Piekarz z klasy V. A tak
wyglądają pełne wyniki
w kategorii klas IV-VI:
• I miejsce – Aleksandra Piekarz
SP Przeginia
• II miejsce – Paulina Filipek SP
Jerzmanowice
• III miejsce – Jagoda Szymańska
SP Racławice
Dyplomy i nagrody zwycięzcom
wręczył Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia Pan Adam Piaśnik. W
kilku słowach podziękował uczniom
za udział, nauczycielom za przygoto-

wanie uczniów do konkursu i zaproponował, aby takie spotkania na stałe weszły do programu szkolnego.
Sukces, jakim okazały się zmagania,
pozwala wierzyć, że nie był to ostatni
taki konkurs w Szkole Podstawowej
w Przegini.
vv oficjalna strona internetowa
Gminy Jerzmanowice-Przeginia:

www.jerzmanowice-przeginia.pl

FELIETON

(Nie)Patriotyczny Naród

Ostatnie badania opinii publicznej wykazały, że Polacy niechętnie widzą siebie w roli ofiar na rzecz wolnej ojczyzny.
Prawie pięćdziesiąt procent ankietowanych odpowiedziało,
że nie poświęciliby życia i zdrowia dla dobra swojego kraju.
Co oznaczają takie nastroje wśród społeczeństwa?
Niektórzy twierdzą, że winne są
rodziny, które nie zaszczepiają w dzieciach patriotycznego
ducha, inni że szkoła, która
w niedostatecznym stopniu
uczy historii, a przez to wypacza nasze postrzeganie świata. Są też tacy, którzy braku
patriotyzmu w narodzie upatrują w Tusku i jego rządach.
Z pewnością, wszyscy mają swoje racje i każde z powyższych
wyjaśnień w ten czy inny sposób
jest prawdziwe.
Rodzina. Polskie rodziny nie
mają żadnego praktycznie
wsparcia od Państwa, muszą
liczyć na siebie. To oznacza,
że mało która rodzina może
sobie pozwolić na luksus bycia
razem. Rodzice zmuszani są
do wyjazdów za pracą, lub do
pracy po kilkanaście godzin
dziennie, żeby utrzymać dom,
dzieci, rodzinę. Kiedy więc
mają uczyć patriotyzmu i czym
tak naprawdę dla nich jest ten
patriotyzm? Dlaczego mieliby
chcieć umierać za kraj, który właściwie nic im nie daje,
zmusza do emigracji, do rozłąki
z bliskimi? Dlaczego umierać za
kraj, z którym łączy nas tylko to,
że tu urodziła nas matka? Mówi
się, że mój kraj, moja ojczyzna

– to moja rodzicielka, matka.
Trudno jednak kochać matkę,
która nie okazuje miłości i zainteresowania swoim dzieciom.
Historia. Jak wszyscy wiemy
to taka „bestia” która lubi się
powtarzać. Czy nauka historii
w polskich szkołach jest niedostateczna? Z pewnością tak.
Warto znać historię swoją, swego regionu i świata, aby uniknąć
błędów naszych przodków. Warto wiedzieć jakie skutki niosą
za sobą dyktatorskie zapędy
jednego, niezrównoważonego
i nienawidzącego świata i ludzi
człowieka. Warto uczyć się
i pamiętać, aby nie dopuścić
do wojen, przemocy i masowych
mordów. Jednak nawet najlepszy
wykładowca, najlepiej napisany
podręcznik nie oderwie nas od
„tu i teraz”, a jeśli „tu i teraz”
jest nam źle – ciężko jest być
patriotą.
Władza. Rozumiana jako ludzie,
pełniący najwyższe funkcje
w państwie, decydenci, którzy
mogą sprawić, że nie chce się
żyć we własnym kraju. To oni są
podstawą wymienionych wyżej
argumentów. To oni sprawiają,
że musimy wyjeżdżać za chlebem, że młodzi, wykształceni ludzie uciekają z Polski, że

rodziny muszą żyć w rozłące, że
nauczyciele w niedostatecznym
stopniu uczą historii. Mają więc
trochę racji ci, którzy za brak
patriotyzmu w narodzie obwiniają Tuska i jego rząd. W końcu
od paru już ładnych lat to on jest
głównym decydentem.
Staliśmy się kosmopolitami,
obywatelami świata, nie tyle
z własnego wyboru, co raczej
z jego braku. Ojczyzną wielu Polaków nie jest już tylko
Polska, ale każdy kraj, który
dał im pracę, przygarnął i sprawił, że żyje im się lepiej niż
tu. Brak nam patriotyzmu, bo
zagubiliśmy się w konsumpcjonistycznym świecie walki
o każdy grosz, o przetrwanie
na arenie pracy, kariery, statusu.
Nie ma czasu na zastanawianie
się czy moją ojczyzną jest Polska, Anglia, Niemcy czy USA.
Jak nie uda mi się tu, to spróbuję
tam. Nie jesteśmy patriotami
– patriotyzm skutecznie wybił
nam z głowy materialistyczny
świat…

vv Izabela Szatyn

email: go _ izabelaszatyn@op.pl

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

www.altanydreweko.pl

✆ 784 416 692
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Factory Kraków
budzi emocje na wiosnę

Kolekcje Wiosna - Lato 2014 w atrakcyjnych cenach
Jakie emocje wyzwalają w nas atrakcyjne ceny? Co odczuwamy, płacąc za
wymarzoną rzecz znanej marki niewielką kwotę? Co maluje się na naszych twarzach, kiedy mamy świadomość mądrych zakupów? Radość, satysfakcja, zadowolenie, zachwyt
i zauroczenie – takie emocje obudzą wiosenne kolekcje markowych
produktów, które będzie można nabyć w Factory Kraków od 21-go marca
br. w cenach do 70 procent niższych niż regularne. Centrum Outlet do
każdego zakupu dodaje klientom bonus w postaci pozytywnych przeżyć.
– W najbliższy piątek, 21-go
marca br. w Factory Kraków
ruszamy z kampanią Wiosna
– Lato 2014. Do sklepów trafią wiosenne kolekcje, które
będzie można nabyć w cenach
niższych od 30 do 70 procent.
Wiosna budzi w każdym
pozytywne emocje, wszystko wokół rozkwita, zarówno
w przyrodzie, jak i uczuciach.
W Factory Kraków pozytywne emocje wyzwolą również
wiosenne kolekcje markowych
produktów. Smart shopping
to nie tylko mądre zakupy

i racjonalna kalkulacja, ale
zakupy przynoszące satysfakcję i radość – mówi Anna
Kusior, koordynator ds. marketingu w Factory Kraków.
Komunikacja akcji Wiosna –
Lato 2014 oparta została na
pozytywnych przeżyciach.
Zewsząd będą na nas spoglądały twarze, wyrażające emocje,
takie jak radość, satysfakcja,
zadowolenie, zachwyt i zauroczenie. Każda z tych emocji to
efekt reakcji na atrakcyjne ceny,
które stały się już symbolem
centrów Factory Outlet.

- Smart shopping to idea
mądrych i świadomych zakupów, które jednocześnie przynoszą radość i satysfakcję.
Ceny poszczególnych produktów w Factory Kraków
wywołują uśmiech, zachwyt,
a nawet zauroczenie. Już dziś
zapraszamy na zakupy pełne
pozytywnych wrażeń – dodaje
Anna Kusior.
Kampania Wiosna – Lato 2014
rozpocznie się 21-go marca
i potrwa do końca kwietnia.

FACTORY Kraków i Futura Park - kompleksowe zakupy w jednym miejscu Centrum w Modlniczce to nowoczesny kompleks
handlowy, łączący centrum OUTLET i tradycyjny park handlowy. Odwiedzając Centrum, można zaoszczędzić czas i pieniądze
- w Factory ceny są zawsze niższe od 30 do 70 procent.
Nowoczesne i wygodne dwupoziomowe centrum handlowe kusi klientów dostępnością i skupieniem w jednym miejscu
najważniejszych sklepów i punktów usługowych. Szeroki wybór marek odzieżowych sprawia, że każdy może odnaleźć tu swój
styl. W outlecie można znaleźć najlepsze polskie i zagraniczne marki, m.in.: Mango, United Colors of Benetton, Vero Moda,
Puma, Reebok, Solar, Kazar, Simple, Umbro. Centrum zlokalizowane jest w Modlniczce w pobliżu północno-zachodniej granicy
Krakowa, przy zjeździe z autostrady A4, zaledwie 15 minut od centrum miasta. Dojechać do niego można dwoma bezpłatnymi
autobusami z centrum miasta oraz Nowej Huty. Więcej informacji o centrum Factory Kraków można uzyskać pod adresem:
www.krakow.factory.pl oraz www.facebook.com/FactoryKrakow
Marka FACTORY
FACTORY to sieć centrów outlet, założona w Hiszpanii przez firmę NEINVER w 1996 roku, obecną na polskim rynku od 2002
roku. W Europie znajduje się osiem centrów FACTORY: cztery w Hiszpanii oraz pięć w Polsce. Łączna powierzchnia handlowa
obiektów istniejących w Polsce wynosi 84 500 m2. Centra outlet to nowatorski kanał sprzedaży, równoległy i uzupełniający
wobec kanałów tradycyjnych.
FACTORY jest pierwszą marką centrów outlet, która zaistniała na polskim rynku. Różnorodny i atrakcyjny dobór najemców
oraz ceny niższe od 30% do 70% to zalety, wyróżniające tę sieć. Centra outlet FACTORY są kompleksowo zarządzane przez
Neinver Asset Management, realizującą usługi związane z bieżącym utrzymaniem i marketingiem obiektów.
Więcej informacji o centrach Factory można uzyskać pod adresem www.factory.pl

BEZPIECZNI W POBLIŻU BUDOWY

W ramach szerokiej Gminnej kampanii na rzecz bezpieczeństwa
tym razem postanowiliśmy pokazać najmłodszym czym grozi
i jak niebezpieczne może być wchodzenie na teren budowy.
Bezpieczni w pobliżu budowy”
to ogólnopolski projekt realizowany od 2008 r. przez firmę
SKANSKA, dedykowany jest do
szkół podstawowych zlokalizowanych w pobliżu realizowanych
przez firmę inwestycji.
Z racji tego, że w chwili obecnej firma SKANSKA buduje w Szycach
centrum administracyjne Gminy,
do projektu zgłosiliśmy uczniów ze
Szkoły Podstawowej z Modlnicy.

4 lutego bohaterowie: Tomcio
Brygadzista, Zebra Drogowa i
Kot poprzez zabawę przekazali
dzieciom ze szkoły w Modlnicy informacje związane z ich
bezpieczeństwem, zdrowiem i
życiem; uczyli najmłodszych,
jakie są znaki drogowe, jak bezpiecznie poruszać się po drodze
i dlaczego dzieci nie powinny
wchodzić na plac budowy.
Dzieciaki bardzo aktywnie

włączyły się w przedstawienie,
rozpoznawały znaki drogowe,
mówiły jak bezpiecznie przejść
przez ulicę, a w nagrodę na
zakończenie otrzymały kamizelki oraz opaski odblaskowe,
które poprawią ich bezpieczeństwo i widoczność.

vv www.wielka-wies.pl

OTWARCIE RESTAURACJI SPHINX
W C.H. FUTURA PARK KRAKÓW

Nowy Sphinx dysponuje salą konsumpcyjną o powierzchni ok. 150 metrów kwadratowych. Dla gości przygotowano blisko 65 miejsc siedzących. Urządzono też
kącik dla dzieci. Na wiosnę przy restauracji powstanie ogródek. Restauracja Sphinx
w centrum handlowym Futura Park Kraków jest otwarta od poniedziałku do soboty
w godzinach 10.00-21.00, a w niedzielę od 10.00 do 20.00.
Klienci Futura Park Kraków
mogą wybrać wiele smacznych
dań znajdujących się w menu
nowej restauracji. Nie zabraknie
kultowej potrawy Sphinxa, jaką
jest popularna shoarma. Ponadto można skorzystać z szerokiej
oferty steków, makaronów, ryb,
sałat, a także przekąsek. Warto
również spróbować apetycznych
deserów, zwłaszcza delikatnych
ciast, m.in. brownies z płatkami z belgijskiej czekolady czy
sernika na kruchym cieście
z jagodami. W nowej restauracji, podobnie jak w pozosta-

łych restauracjach
Sphinx, obowiązują
atrakcyjne promocje, w tym Happy
Hours.
Wy s t r ój l o k a lu, dobry dojazd
z okolicznych miejscowości, zachęca
klientów do organ izacji przyję ć
okolicznościowych i spotkań
biznesowych, które - jak zapewnia manager lokalu, pan Marcin
Bańdura - zostaną zorganizowane na najwyższym poziomie.

Telefon do lokalu:
725-100-171; 665-858-019
email: 187.krakow@sfinks.pl
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OGRODY “SALIX”

małopolski
tel. 515 915 090, 503 745 841
facebook.com/salix.ogrody.m.m

KĄCIK KULINARNY Kuchnia na Wzgórzu

Szybkie placuszki
dla łasuchów

Jako, że poranki jeszcze zimne, a takie śniadanie
rozgrzeje nas i całą rodzinę o poranku. Pyszne,
smaczne. Polecam!

Projektowanie
i Zakładanie
Ogrodów

 Trawniki z rolki i siewu  Systemy automatycznego nawadniania
 Oczka wodne, kaskady  Niwelacja terenu  Nasadzenia
 Całoroczne pielęgnacje i opryski  Kostka brukowa
 Ogrodzenia panelowe, siatka, betonowe  Drenaże
 Tarasy egzotyczne, kompozytowe

SKŁAD OPAŁU I DREWNA
F.U. INTER-KUK

Jajka umyć, wybić do miseczki, dodać mąkę,
cukry, proszek do pieczenia i dolewać mleko
ciągle mieszając, aż konsystencja będzie gęstej
śmietany.

604 919 706
608 460 860

Na patelni rozgrzać delikatnie olej (jak będzie za
wysoka temperatura placuszki się spalą). Delikatnie łyżką nakładać placuszki na patelnię, jak
tylko lekko się boczki przyrumienią, przekładać
na drugą stroną i smażyć przez ok. 1 minutę.
Zdjąć jednego placka, przekroić i zobaczyć czy
nie ma płynnego ciasta. Jak nie ma, placki są
gotowe, jak jest, musimy smażyć dłużej.

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

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

Szybkie placuszki dla łasuchów

• 2 jajka
• 25 dkg mąki
• tyle mleka, aby ciasto było konsystencji
bardzo gęstej śmietany
• 6 łyżek cukru
• szczypta soli
• 2 łyżeczki cukru waniliowego
• kilka truskawek
(u mnie mrożone)
+ 1 łyżka cukru
• olej do smażenia

interkuk@vp.pl

Zajadać z kromką chleba, bagietką lub tostami.
Uwaga, uzależnia;). Smacznego!

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

PIĘKNO PŁYNĄCE Z WNĘTRZA
Od ponad 40 lat firma ORIFLAME dba o nasz wygląd dostarczając nam
kompletną ofertę do pielęgnacji ciała jak i kosmetykę kolorową. Jednak
to za mało, aby wyglądać pięknie i czuć się doskonale.
Od kilku lat ORIFLAME współpracuje z ekspertami żywieniowymi
i tworzy dla nas suplementy Wellness by Oriflame.
Produkty są w 100% naturalne, tworzone pod kontrolą szwedzkich
lekarzy i dietetyków.
PRODUKTY WELLNESS :
- zwiększają odporność organizmu,
- zwiększają energię i koncentrację,
- poprawiają nawilżenie i wygląd skóry,
- zwiększają objętość włosów
- wzmacniają paznokcie,
- chronią oczy przed promieniowaniem UV.

Posiadamy w ofercie :
- witaminy i minerały dla kobiet,
mężczyzn i dla dzieci,
- koktajle w 3 smakach,
- mieszanki ziołowe,
- zupy,
- batony proteinowe.

OSOBY ZAINTERESOWANE ZDROWYM STYLEM ŻYCIA ZAPRASZAMY DO BIURA.
Biuro Niezależnego Konsultanta w Krzeszowicach
ul. Legionów Polskich 1 (budynek TP), I piętro
• Poniedziałek, środa i piątek 12.00 - 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

Kontakt: Małgorzata Poznańska tel. 696-052-702
Możesz zarejestrować się na stronie www.twoje-ori.olkusz.pl
i mieć dostęp do dodatkowych promocji oraz zakupów bez marży.
Będziesz mieć też możliwość dodatkowych zarobków.
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Mapy do celów projektowych
w skali 1:500
Tyczenie budynków
Obsługa budowy
Inwentaryzacje powykonawcze:
budynków, wody, kanalizacji,
gazu, energii NN

Dokumentacja do celów prawnych

Kompra
B I U R O R A C H U N KO W E

Świadczymy
nasze usługi
od 21 lat!

Zakres działalności:
• Podatkowa księga
przychodów i rozchodów
• Ryczałt
• Rejestry VAT
• ZUS
• Sprawy pracownicze
• Szkolenia BHP przez ﬁrmę
z uprawnieniami

• Przekształcenia formy
prawnej przedsiębiorstw
• Zeznania roczne
• Zwrot VAT
na materiały budowlane
Dojazd do Klienta
wliczony w cenę usług

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

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

32-300 Olkusz, ul. Przemysłowa 14

tel. 512 447 343; tel./fax (32) 646 77 58
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F.H. "BUD-ROL"
wyroby HUTNICZE
proﬁle, kątowniki, ceowniki,
teowniki, blachy, pręty,
płaskowniki, rury
oraz MATERIAŁY BUDOWLANE
TRANSPORT
ul. Bandurskiego 5, 32-065 Krzeszowice
tel. 12/282-21-07
Mercedes W110 - „Twoje auto do Ślubu”

Komenda Hufca ZHP Krzeszowice im. Szarych Szeregów,
pragnie poinformować, iż w wyniku zbiórki publicznej
(decyzja WSO.5311.9.2013) przeprowadzonej w dniach
20.11.2013 - 31.01.2014 r. zebrano kwotę 844,90 zł.
Zebrane pieniądze zostaną wykorzystane na dofinansowanie
śródrocznej działalności programowo - metodycznej drużyn
Hufca. Dziękujemy wszystkim, którzy nas wsparli!
Z harcerskim pozdrowieniem CZUWAJ!
Komenda Hufca ZHP Krzeszowice

małopolski

Spotkanie z Łukaszem Pieterem w ramach projektu

„Link do przyszłości”

Kolejne spotkanie w ramach projektu „Link do przyszłości” z młodym profesjonalistą, a konkretnie z dyrektorem muzycznym Radia Zet Gold Łukaszem
Pieterem za nami. Nasz dzisiejszy gość zakończył spotkanie w gromkich
brawach, które otrzymał od gimnazjalistów z Modlnicy.
Za pośrednictwem przygotowanych karteczek młodzież wyraziła
swoje spostrzeżenia dotyczące
spotkania: w opowieści została
mi w głowie wytrwałość i dążenie do celu, że należy podążać
za marzeniami i myśleć o swojej
przyszłości , Pana głos, opanowanie i profesjonalizm, dążenie do
celu i spełnienie swoich marzeń,
pomimo młodego wieku, postawił
sobie cel i spełnił go, nie trzeba
wiele wysiłku, by podjąć pierwszy krok związany z wyborem
zawodu. Jego kariera zaczęła się od zapełnienia „ohydnej
żółtej karteczki”, którą wysłał
do Polskiego Radio Katowice
i tak zaczęły realizować się jego
marzenia.
Dzięki pracy w Radio Katowice poznał nie tylko warsztat, ale
również technologię wpływającą
na kształt współczesnego radio.
Niebawem zostaje zaproszony do
Krakowa, gdzie rozpoczyna pracę
dla RMF FM, RMF MAXXX
i RMF ON. Po trzech latach
dostaje propozycję dyrektora
muzycznego w Radio Zet Gold,
tak więc przenosi się do stolicy, aby zająć się całą strategią
dla radio. W trakcie opowieści
o karierze zawodowej wspomniał,
na czym polega praca dziennika-

rza radiowego w radio publicznym oraz komercyjnym. Łukasz
Pieter podkreślił, że warto realizować swoje marzenia, ale należy
to robić sensownie, adekwatnie
do aktualnej sytuacji i trendami
na rynku pracy.
Młodzież rozmawiała o zawodach
przyszłości, próbowali swoich sił
w quizie po których dowiedzieli
się co to jest startup , co to jest
płaca brutto i netto, o co chodzi
z geoarbitrażem, jakie zawody
obecnie najbardziej narażone
są na bezrobocie i czy wyższe
wykształcenie zwiększa szanse
na zatrudnienie. W spotkaniu
z Łukaszem Pieterem uczestniczyli uczniowie klas drugich
i trzecich Gimnazjum w Modlnicy - współorganizatora spotkania. Uczestnicy spotkania mogli
poznać przykłady profesji, które
mogą zainspirować ich do wyboru
kariery zawodowej w przyszłości.
Spotkanie zostało sfinansowane
ze środków Fundacji Rozwoju
Społeczeństwa Informacyjnego
oraz Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.

vv Tekst i foto GBP
www.wielka-wies.pl

KĄCIK KOLEKCJONERA
Drogi podatniku, drogi Przyjacielu!
Podaruj naszym Podopiecznym
1% Twojego podatku.
Fundacja im. Brata Alberta
numer KRS 0000028246
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Fundacja Dar Serca
KRS 0000262818

%

Rewelacyjny katalog

Właśnie na początku marca dotarł do kolekcjonerów monet najnowszy katalog monet Rosji i krajów postradzieckich.
3 wydanie katalogu, który ukazał się po kilkuletniej przerwie zaskoczył nawet najbardziej wytrawnych kolekcjonerów.
Ceny monet w zasadzie nikogo nie Bo po pier wsze różnorodność
zaskoczyły. Oszałamiają natomiast zaspokajająca wymagania prawie
emisje krajów, po których nie spo- wszystkich. Na bieżąco z aktualdziewaliśmy się takiej polityki emi- nymi trendami. Co najważniejsze
syjnej. Pierwsza z brzegu Armenia. – niskie nakłady, naprawdę tylko dla
Dotychczas większość z nas zna kolekcjonerów. I co w tym wszystemisję zwierząt 2005 – 2006 oraz kim najdziwniejsze, wszystkie praznaków zodiakuv(z kamykami).
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To Ja Mrówka,
Tak, do Ciebie mówię! Mam dom, ale nie zawsze tak było.

MUSISZ ODDAĆ 1% PODATKU PAŃSTWU

ALE MOŻESZ PODAROWAĆGO NAM
TO NIC NIE KOSZTUJE. A tak
WIELE
ZMIENIA

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
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

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

Fundacja Dar Serca
KRS 0000262818

O Rosji nie piszę, bo możemy tylko
się ich monetami zachwycać. Pisałem o tym niejednokrotnie i stało
by się to nudne. Mogą się szczycić
swoimi emisjami i nie muszą przy
tym „ściemniać” że zbieranie ich
monet to jest interes. Ich monety bez
reklamy każdy jeśli może to zbiera.
Polecam zatem katalog J. Parchimowicza. Nowe, 3 wydanie. Ponad
700 stron. Zdjęcia monet w oryginalnym naturalnym wymiarze. Cena,
jak na takie wydawnictwo również
przystępna (120,00 zł). Pozycja
niezbędna na najbliższe kilka lat.

ALE
NIC

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!!!

Ukraina jest jaka jest. Dwa razy większa ilość mieszkańców od Polski.
Następny z kolei kraj to Białoruś. Pieniądz nie najmocniejszy (czyli
Wszyscy od ponad 20 lat wieszają inwestowane nadwyżki we wszystpsy na Łukaszence. Jednak miesz- ko co jest coś warte) a jednak ich
kańcy, szczególnie kolekcjonerzy nie monety od lat cieszące się wielkim
mogą narzekać. Patrząc na emisje powodzeniem w świecie są w natuNarodowego Banku Białorusi, nie ralny sposób do zdobycia. Ceny też
Fundacja
ma sięDar
im Serca
co dziwić. My o takich przystępne. Nakłady do 10.000 sztuk
32-043 Skała, ul. Olkuska 8 KRS: 0000262818, REGON: 120315280,
NIP: 5130122129
emisjach możemy tylko pomarzyć. maksymalnie. Tylko zbierać.
Wkurza tylko to, że wmawia się nam,
że jesteśmy najważniejsi na świecie.

tel.: 534 884 174, 882 180 526, tel./fax: 12 389 05 11, Citibank: 78103000190109853000117544

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

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

Fundacja Dar Serca
KRS 0000262818
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Złoty medal mistrzostw Europy w szpadzie

Wspaniały sukces odniosła Aleksandra Zamachowska, która na Mistrzostwach Europy
Juniorów w Jerozolimie zdobyła złoty medal w turnieju drużynowym szpady kobiet. Drużyna
naszych szpadzistek, prowadzona przez pana Jacka Achenbacha, została od początku
zawodów rozstawiona z nr 1, co wynikało z bardzo wysokich miejsc wywalczonych przez
nasze dziewczyny w turnieju indywidualnym (Kamila Pytka - 3, Aleksandra Zamachowska - 9,
Jagoda Zagała 11 i kadetka Anna Mroszczak - 51).
Z tego powodu do 8 najlepszych
drużyn awansowały bez walki.
W ¼ finału pewnie pokonały
Szwajcarki 45:30.W półfinale
trafiły na zeszłoroczne mistrzynie Europy i świata, Rosjanki. Od
początku meczu Polki utrzymywały kilkupunktową przewagę,
która stopniała pechowo przed
ostatnią walką, do stanu 36:35
dla Polek. Aleksandra kończąca
walki drużynowe wykazała się
nie tylko nienaganną techniką,
ale też zmysłem taktycznym
i nasze dziewczyny ostatecznie
wygrały 45:41.W finale nasza
drużyna zmierzyła się z doskonale dysponowanymi Włoszkami. Pojedynek od początku był
bardzo zacięty i wyrównany,
choć po pierwszych czterech
walkach Włoszki prowadziły
16:10. Wtedy na planszy pojawiła
się Aleksandra Zamachowska,
która wygrywając swój pojedynek 8:3 zmniejszyła straty do 1
punktu. Następne walki Jagody
Zagały i Kamili Pytki zakończyły się prowadzeniem dla Polek
36:32.Pojedynek o złoto znowu
kończyła Aleksandra, wykazując
się stalowymi nerwami i przy
stanie 44:44 zadała ostatnie tra-

fienie w 11 sekundzie doliczonej
minuty. Polki sięgnęły po złoto,
wygrywając z Włoszkami 45:44!
Obok Oli, trenującej na co dzień
pod okiem Bartłomieja Języka
w Krakowskim Klubie Szermierzy, drużynę stanowiły Kamila
Pytka ( AZS AWF Warszawa),
Jagoda Zagała( Piast Gliwice)
i Anna Mroszczak (RMKS Rybnik). Gratulując naszej zawodniczce wielkiego sukcesu sportowego, chcielibyśmy serdecznie
podziękować jej fizjoterapeutce,
pani Joannie Orszuli. Pani Joanna, która też mieszka w Zabierzowie, od kilku lat, całkowicie
bezinteresownie opiekuje się
Aleksandrą, pozostaje do jej
dyspozycji o każdej porze dnia
i nocy, dbając aby utrzymywała
maksymalną sprawność fizyczną na co dzień, a szczególnie
w trakcie ważnych zawodów.
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K-SYSTEM

okna PCV DRUTEX
drewno budowlane, schody,
boazeria, listwy wykończeniowe,
drzwi drewniane
ul. Bandurskiego 5, 32-065 Krzeszowice

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

www.stomatolog-krzeszowice.pl Nowoczesne rozwiązania protetyczne
Leczenie kanałowe
Bezbolesne usuwanie zębów
Stomatologia dziecięca
Materiały najwyższej jakości
ul. Daszyńskiego 4,
RVG/RTG

tel. 519 440 519

Krzeszowice (koło rynku)

vv Paweł Zamachowski

Władimir Miedinski:
Mury Smoleńska

Heather Graham Pozzessere :
Niewidzialne

Sierpień 1609 r. W Rosji trwa smuta. Zygmunt III Waza
chce zdobyć złoto templariuszy ukryte w podziemiach
Twierdzy Smoleńskiej. Skarbu poszukuje też bractwo
różokrzyżowców oraz Zakon Kawalerów Maltańskich.
Powracający z Europy bojar Grigorij Kołdyriew wiezie
do Moskwy list z zaszyfrowanym słowem "Smoleńsk".
Rozpoczyna się krwawa rozgrywka polsko-rosyjska...

Od kilku miesięcy na terenie San Antonio nieuchwytny morderca porzuca zmasakrowane ciała
kobiet. Wszystkie ofiary są młode, niektóre od
dawna uznane za zaginione i niemal całkowicie zapomniane. Śledczy Logan Raintree staje na czele
elitarnej jednostki dochodzeniowej i jednocześnie
wraca do aktywnego wykorzystania swojego
niebywałego daru – umiejętności nawiązywania
kontaktu ze zmarłymi.

Bárbara Mujica:
Ja jestem Wenus

Jodi Picoult:
Pół życia

Zbeletryzowana biografia hiszpańskiego malarza
Velazqueza napisana przez autorkę bestsellerowej
"Fridy". Niezwykła historia artysty i jego modelki.
Opowieść o powstawaniu skandalizującego obrazu
Wenus z lustrem; fascynująca lekcja historii sztuki,
ale także obyczajów, religii, polityki i świetny opis
mentalności ludzi żyjących w siedemnastowiecznej
Hiszpanii.

Na ile ludzka rodzina przypomina relacje w
watasze wilków? Czy mamy prawo decydować
o życiu lub śmierci krewnego, który znajduje się
w śpiączce? Takie pytania stawia Jodi Picould
w swojej bestsellerowej powieści "Pół życia". To
poruszająca historia o dramatycznych wyborach,
więzach krwi i rodzinnych sekretach.

Philippa Gregory:
Czerwona królowa

Grzegorz Kasdepke:
Powrót Bartusia czyli Co to
znaczy... po raz drugi

"Czerwona królowa" to trzecia i, jak dotąd, ostatnia
część cyklu Wojna Dwu Róż (1 cz. Władczyni rzek,
2 cz. Biała królowa). Akcja wszystkich tomów serii
rozgrywa się w Anglii targanej krwawą wojną domową,
toczoną przez zwolenników dwóch dynastii – Lancasterów i Yorków - których członkowie szczycili się
królewskim pochodzeniem, a co za tym idzie, prawem
do tronu. Tym razem jest to historia Małgorzaty Beauford, matki Henryka VII, założyciela dynastii Tudorów.

Katarzyna Grochola:
Trochę większy poniedziałek
Katarzyna Grochola zabiera nas do świata
przygód, cudownych wspomnień, niespodzianek i życiowych nauczek. A przede wszystkim
udowadnia, że nasze dziś i jutro zależą od nas.

Nie każdą książkę łatwo zarekomendować, tym jednak razem wystarczy siedem słów – oto kolejna część
znakomitej "Co to znaczy...". Ta książka, podobnie
jak poprzednia, tłumaczy znaczenie różnorodnych
powiedzeń, które my, dorośli, nazywamy związkami
frazeologicznymi. Nie jest to jednak żaden nudny
podręcznik - na pewno świetnie się ubawicie czytając
o perypetiach Bartusia.

Grzegorz Kasdepke:
Niesforny alfabet
Czy poznając alfabet można dobrze się bawić? Oj,
można, można ... Kto nie wierzy, niech zajrzy do
tej książki. Oto zbiór króciutkich opowiadań, które
pomogą najmłodszym poznać wszystkie litery alfabetu.
Poznać i polubić, bo jak tu nie czuć sympatii do fakira
Franciszka czy gąski Gosi, prawda?

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

GODZINY OTWARCIA

8.00-17.00
8.00-12.00

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

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

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

małopolski

WYDARZENIA KULTURALNE, IMPREZY, SPOTKANIA
Konkurs na pamiątkę wielkanocną z Małopolski
pt. „Wielkanoc jest w Małopolsce!”
Województwo Małopolskie ogłasza konkurs na pamiątkę z Małopolski, inspirowaną kulturą
ludową, służącą promocji regionu w okresie Wielkanocy. Celem konkursu jest również promocja
bogactwa i zasobów kultury ludowej, jako źródła inspiracji oraz pozyskanie nowych, ciekawych
i oryginalnych pomysłów, wzorów pamiątki promującej region.
Prace, w dwóch kategoriach (tradycyjna – „Alleluja po małopolsku” oraz na wesoło – „Odbiła
mi palma”) można zgłaszać do 26 marca 2014 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Konkurs skierowany jest do twórców i artystów, którzy prowadzą
działalność gospodarczą lub są zrzeszeni w stowarzyszeniach twórców i artystów jak również
do   innych   podmiotów i osób fizycznych, prowadzących działalność w zakresie produkcji
pamiątek. Zwycięzcy otrzymają do 1500 zł tytułem zakupu praw autorskich do projektu
pamiątki. Nagrodą główną jest zlecenie produkcji i dostawy ok. 60 szt. zwycięskiej pamiątki.
Także Internauci będą mogli wybrać swojego faworyta w głosowaniu na www.facebook.com/lubiemalopolske.
Ciekawostką jest, że finał konkursu odbędzie się we wsi Wielkanoc (gmina Gołcza, powiat miechowski, Małopolska)
jedynej o takiej nazwie miejscowości w Polsce i jednej z trzech na świecie.
Szczegóły w regulaminie. Informacje w sprawie konkursu można uzyskać pod nr tel. 12 379 60 50.
Patronat nad konkursem objął Szlak Rzemiosła Małopolski.

źródło: www.liszki.pl

JERZMANOWICE - PRZEGINIA

WIELKA WIEŚ
Grupa Wsparcia
dla Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi w ramach swojej działalności
organizuje Grupę Wsparcia dla Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych.  Spotkania prowadzone będą przez wykwalifikowanego trenera specjalizującego się w pracy z dziećmi
niepełnosprawnymi i ich rodzinami.
Spotkania będą odbywać się raz w miesiącu, w godzinach popołudniowych,  począwszy od
kwietnia br. w Punkcie Wsparcia i Pomocy Rodzinie w Szycach (budynek GOPS, Szyce 65)
Osoby chętne do uczestnictwa w spotkaniach grupy, proszone są o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej
pod nr telefonu: 419 11 01; 419 00 35. Serdecznie zapraszamy!
Warsztaty dla seniorów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza seniorów z terenu naszej gminy na cykl warsztatów
rękodzielniczych z haftu i które odbędą się 2, 3, 4 kwietnia br. w godzinach popołudniowych
w Czajowicach.

Warsztaty prowadzonę przez Panią Marię Suwałę - mistrzynię hafciarstwa i koronkarstwa wyposażą
uczestników w podstawową wiedzę i umiejętności, które umożliwią im dalsze samodzielne
doskonalenie się.

Warsztaty dla seniorów

Zapisy dla wszystkich seniorów chętnych do udziału w warsztatach przyjmowane są w Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi telefonicznie pod nr 419 11 01, 419 04 40 lub 608633576
do dnia 25 marca br.
Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza seniorów z terenu naszej gminy na cykl
warsztatów rękodzielniczych z haftu i które odbędą się 2, 3, 4 kwietnia br. w godzinach
popołudniowych w Czajowicach.
Warsztaty prowadzonę przez Panią Marię Suwałę - mistrzynię hafciarstwa i koronkarstwa
wyposażą uczestników w podstawową wiedzę i umiejętności, które umożliwią im dalsze
samodzielne doskonalenie się.
Zapisy dla wszystkich seniorów chętnych do udziału w warsztatach przyjmowane są
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi telefonicznie pod nr 419 11 01,
419 04 40 lub 608 633 576  do dnia 25 marca br. Liczba miejsc ograniczona, decyduje
kolejność zgłoszeń.

KRZESZOWICE
MARZEC KOBIET
W GALERII VAUXHALL

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach realizuje projekt socjalnyod dnia 17.02.2014 r. do dnia 18.04.2014 r.

Zapraszamy na wystawę malarstwa
Marty Makarczuk "Poza ciało".
Wystawa czynna do 30 marca 2014.

pt. „Daj serce”
Projekt jest skierowany do osób niepełnosprawnych i ich rodzin,
a jego głównym celem jest integracja w środowisku lokalnym.
Miejsce realizacji: Środowiskowy Dom Samopomocy, 32-048 Jerzmanowice 371B
W ramach projektu będą się odbywać następujące działania:
• plastykoterapia, - trening kulinarny,
• muzykoterapia, - porady psychologa,
• wycieczka krajoznawcza, - kurs tańca,
• integracyjne spotkania kulturalne.
więcej informacji na: www.jerzmanowice-przeginia.pl

Spotkanie z Anną Jaworską-Lutosławską
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Kazimierza Wyki w Krzeszowicach,
Stowarzyszenie Przyjaciół Słowa Pisanego

serdecznie zapraszają

3 kwietnia 2014 r.
godz. 1800
na spotkanie z

CHRZANÓW
SZAFIROWA ROMANCA

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.

koncert zespołu TGD

Stowarzyszenie „Do Źródła” zaprasza na koncert zespołu TGD, który odbędzie się (w sali teatralnej MOKSiR) 23 marca
o godz. 18.00. Bilety
w cenie: normalny 25 zł, ulgowy 20 zł dostępne w Informacji MOKSiR
(32 62 330 85 wew.53) od 3 marca. Przedsprzedaż internetowa: dozrodla@gmail.com.

III NOC TEATRU TYM RAZEM MIĘDZYNARODOWO

Anną Lutosławską-Jaworską
SKOJARZENIA
A

Zapisane w brulionie
n ie

3 kwietnia 2014 r. godz. 18.00 – spotkanie
z Anną Lutosławską-Jaworską w czytelni
MGBP w Krzeszowicach. Zapraszamy!
Spotkanie połączone będzie z promocją
książki „Skojarzenia zapisane w brulionie”.
Anna Jaworska-Lutosławska, wszechstronna polska artystka. Karierę rozpoczynała
w teatrach krakowskich. Występowała
także we Wrocławiu. Pisała scenariusze
i reżyserowała spektakle. Przez dłuższy
czas przebywała w Afryce, w Algierii, gdzie
zajęła się fotografią, malarstwem i zaczęła
pisać książki.

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

TRZEBINIA

Transmisja baletu "Marco Spada"

PRZEGLĄD ZESPOŁÓW MUZYCZNYCH

30 marca o godz. 17.00 zapraszamy do kina Sztuka na transmisję baletu "Marco Spada" na żywo z moskiewskiego Teatru
Bolszoj. Spektakl potrwa około 170 minut. Bilety: 45 zł i 40 zł
Rezerwacja: Informacja MOKSiR:  (32) 623 30 86 wew. 53, 36.

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).

przegląd kapel KLANG

Już po raz kolejny MOKSiR, CHTVL i Stowarzyszenie Przyjaźni Miastu organizują przegląd kapel KLANG w ramach
Słonecznej Fali Muzyki. Regulamin i formularz zgłoszenia do pobrania na stronie moksir (www.moksir.chrzanow.pl). Na
zgłoszenia czekamy do 30 kwietnia 2014. Termin imprezy: 10 maja 2014 r.

Koncert zespółu F.O.U.R.S. Collective

21 czerwca w klubie Stara Kotłownia wystąpi zespół F.O.U.R.S. Collective. Artyści będą promować
w Chrzanowie wydaną w marcu płytę "Treezz". Bilety: 15 zł (przedsprzedaż: Informacja MOKSiR) i 20 zł
(w dniu koncertu w klubie). Start: godz. 20.00.

Kino "Sztuka" w Chrzanowie zaprasza
"300: POCZĄTEK IMPERIUM" 2D 3D
• 20.03 seanse o godz. 17.30 (2D), 20.00 (3D)
reż.: Noam Murro; czas: 103 min.; gat.: dramat/akcja; prod. USA, 12 lat
Cena biletu 2D: 13,00 zł. Cena biletu 3D: 17,00 zł.
"KAMIENIE NA SZANIEC"
• 22.03. seanse o godz. 17.00, 19.30 • 23.03. kino nieczynne • 24-27.03. seanse o godz. 17.00, 19.30 •
reż.: Robert Gliński; czas: 112 min.; gat.: dramat/wojenny; prod. Polska, 13 lat
Cena biletu: Poniedziałek - Czwartek: 13,00 zł. Piątek - Niedziela: norm. 15,00 zł, ulg. 13,00 zł.

1 maja 2014 roku, Plac przy ul. Ochronkowej w Trzebini
DO WYGRANIA 2000 ZŁ!!!
Organizator:  Trzebińskie Centrum Kultury w Trzebini, ul. Kościuszki 74.
Cele:
- prezentacja dorobku artystycznego zespołów muzycznych,
- wymiana doświadczeń pomiędzy zespołami,
- przypomnienie polskiej muzyki z lat 80. XX wieku.
REGULAMIN + KARTA ZGŁOSZENIA: www.sendspace.pl/file/7621de118f938db07f9325f
Uwaga! Zgłoszenia przyjmowane są tylko do 15 kwietnia!

Kino "Sokół" w Trzebini zaprasza
NON STOP – napisy pl
• 22.03, 25.03, 27.03 – seanse 17:00  • 21.03, 23.03, 26.03 – seanse 19:30 •
czas trwania: 1 godz, 46 min., gatunek: thriller/akcja, USA
KAMIENIE NA SZANIEC
• 20.03 – seanse 17:00 i 19:30 • 21.03, 23.03, 26.03 – seanse 17:00  • 22.03, 25.03, 27.03 – seanse 19:30 •
czas trwania: 2 godz.; gatunek: dramat/wojenny, Polska
premiera NOE-WYBRANY PRZEZ BOGA – dubbing pl, napisy pl
• 28.03 - 20:30 (napisy) • 29.03, 30.03 - 14:45 i 17:15 (dubbing), 19:45 (napisy) •
• 01.04, 03.04 - 17:00 (dubbing), 19:45 (napisy)• 02.04 - 17:00 i 19:45 (napisy) •
czas trwania: 2 godz., 14 min., gatunek: dramat/katastroficzny, USA

Informacje, Reklamy

małopolski

Pieski szukają domu

CYNAMON

MOŻESZ ZMIENIĆ TAK WIELE
PRZEKAZUJĄC 1% PODATKU
CHORYM DZIECIOM

ROCKY

Fundacja Dar Serca poszukuje dobrego domu dla młodziutkiego
psiaka, który otrzymał imię Cynamon, ze względu na swoje piękne
rudo-brązowe umaszczenie.
Cynamon ma ok. 1 roku. Jest dużym, aczkolwiek na razie dość
wychudzonym psiakiem. Kiedy przybierze na wadzę, będzie pięknym, dorodnym psem.
Cynamon ma bardzo silny instynkt stróżowania. Bardzo wczuwa się
w swoją rolę i stara bronić osoby, którą uważa za opiekuna.
Jak każdy młody psiak lubi się bawić i biegać.
Świetnie sprawdzi się w roli psa stróżującego. Wymaga doświadczonych i konsekwentnych właścicieli.
Pies jest odrobaczony i zaszczepiony, a także wykastrowany i zaczipowany.

Fundacja Dar Serca poszukuje odpowiedzialnego domu dla
5-letniego owczarka niemieckiego o imieniu Rocky. Rocky
to miły, spokojny, zrównoważony pies. Jak każdy owczarek
sprawdzi się w roli stróża domu.
Lubi kontakt z człowiekiem.
Jest karny i posłuszny. Został
zaszczepiony i wykastrowany.

Kontakt w sprawie adopcji: 882 180 526, Warunkiem adopcji jest podpisanie umowy adopcyjnej. Fundacja nie wydaje psów na łańcuch.

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z Zarządzeniem nr 65/2014 Burmistrza Gminy Krzeszowice z dnia 4 marca 2014 r. oraz w związku z Uchwałą Nr
XXXIII/372/2013 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 1 sierpnia 2013 r. w sprawie „Regulaminu utrzymania porządku i czystości
na terenie Gminy Krzeszowice” podaje się, co następuje:
Wprowadza się obowiązek przeprowadzenia w dniach od 1 kwietnia 2014 r. do 30 kwietnia 2014 r. odszczurzania wszystkich
nieruchomości, za wyjątkiem budynków jednorodzinnych, zakładów przemysłowych i rzemieślniczych, sklepów, magazynów itp. oraz
gospodarstw rolnych, położonych na terenie gminy Krzeszowice.
Właściciele budynków jednorodzinnych realizują obowiązek deratyzacji w miarę potrzeb.
Odszczurzanie obowiązani są przeprowadzić na własny koszt właściciele i zarządcy nieruchomości, użytkownicy i użytkownicy wieczyści,
dzierżawcy a także najemcy – jeżeli chodzi o części składowe nieruchomości oraz kierownicy budów – jeżeli chodzi o teren budowy.
Do odszczurzania należy zastosować trutkę gryzoniobójczą dostępną w handlu i postępować zgodnie z kartą charakterystyki, którą
otrzymuje się przy zakupie.
Odszczurzanie należy przeprowadzić w następujący sposób:
• do dnia 31 marca 2014 r. zaopatrzyć się w trutkę, do czasu wyłożenia przechowywać ją zgodnie z zaleceniami producenta;
• oczyścić z odpadków i śmieci podwórza, śmietniki, piwnice i strychy, zabezpieczyć artykuły spożywcze i karmę dla zwierząt, aby
nie były dostępne dla szczurów, uniemożliwić szczurom dostęp do wody;
• w dniu 1 kwietnia 2014 r. wyłożyć trutkę wg pouczenia dołączonego do każdego opakowania w miejscach, gdzie szczury się
pojawiają, a w szczególności na podwórzach, śmietnikach, strychach, piwnicach, budynkach gospodarczych itp., umieszczając
jednocześnie w tych miejscach ostrzeżenie „UWAGA TRUCIZNA” i pozostawić wyłożone trutki do 30 kwietnia 2014 r. uzupełniając
je w miarę spożywania przez szczury;
W czasie wyłożenia trutki uniemożliwić dostęp – zwłaszcza dzieciom – do miejsc, w których wyłożono trutki, zaś zwierzęta domowe
trzymać w tym czasie w zamknięciu oraz zabezpieczyć trutkę przed dostępem ptactwa.
BURMISTRZ  GMINY  KRZESZOWICE
( - )  mgr Czesław Bartl

REDAKCJA APELUJE

Umożliwiajmy bezpańskim kotom przebywanie w piwnicach
i innych tego typu miejscach, nie przeganiajmy ich. Koty w naturalny sposób niwelują problem występowania szczurów i myszy
w naszych domostwach i zakładach.
Akcje deratyzacji nie musiałyby być przeprowadzane (a mogą one
stanowić zagrożenie dla zwierząt domowych, a nawet naszych
dzieci), gdybyśmy wykazali więcej dobrej woli i rozwagi.
Zadbajmy o wolnożyjące koty, nie zamykajmy przed nimi okienek
w piwnicach, a one się nam z pewnością „odwdzięczą” - rozwiązaniem problemu szczurów i myszy.

Redakcja

Wydawca:
"Gwarek" Media & Nieruchomości
Sylwia Mossakowska
Adres redakcji:
32-300 Olkusz, ul. Przemysłowa 14
tel. 696 595 118, 796 351 499
Redaktor naczelna: Sylwia Mossakowska
Skład i łamanie: Krzysztof Kurdyła
Druk: Polskapresse Sp. z o.o.
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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 przyjeżdżają pielęgniarki, lekarze,
fizjoterapeuci, pedagog
i zaprzyjaźniony duszpasterz
hospicjum. 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” 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 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
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

STAROCIE, BIBELOTY,
PORCELANA, KSIĄŻKI

• SPRZEDAŻ • SKUP •

tel. 662 660 373

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

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

małopolski

www.romar-bis.pl
SUPER CENY

Sanka 248

NA TYNKI

(PRZY ZESTAWIE OCIEPLENIA)

CENTRUM DOCIEPLEŃ
MIESZALNIA FARB I TYNKÓW
NAJWIĘKSZY WYBÓR KOLORÓW FARB I TYNKÓW W REGIONIE

WIELKA WIOSENNA
PROMOCJA

FARBY • TYNKI • OCIEPLENIA • FILZY
PANELE • DRZWI • ŁAZIENKI i inne
PŁYTY GIPSOWE • WEŁNA MINERALNA
PROFILE • TAPETY – duży wybór
ART. WOD-KAN-GAZ-C.O.
INSTALACJE WOD-KAN-GAZ-C.O.

WĘGIEL TAŃSZY
do

70 zł/t

tel. 12 258 39 55, 664 280 615
www.bostar.com.pl

12 283 63 47 • 609 240 849
• kuchnie
• sprzęt AGD
(5 lat gwarancji)
• szafy
• zabudowy wnęk
• projektowanie wnętrz
• szafy przesuwne
• spieki kwarcowe
• filtry BRITA

NOWY SALON:

GALERIA CENTRUM 1 piętro
Dom Towarowy - Krzeszowice

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