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OPTYK OKULISTA

NOWA KOLEKCJA OKULARÓW PRZECIWSŁONECZNYCH

Wykonamy okulary przeciwsłoneczne 
z Twoją korekcją

MASZ WADĘ WZROKU?

CZYTAJ NA STRONIE 9

WIELKA WIOSENNA
PROMOCJA

WĘGIEL TAŃSZY

do 70 zł/t
tel. 12 258 39 55,  664 280 615

www.bostar.com.pl

SKUTERY

• Naprawa chińskich skuterów, motorowerów, motocykli i quadów
• Przeglądy i naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne
• Skutery zastępcze na czas naprawy
• Możliwość transportu skutera do SERWISU
• Skup skuterów uszkodzonych i powypadkowych
• Sprzedaż części nowych i używanych do chińskich skuterów
• Sprzedaż części używanych do WSK125 i ROMET
• Sprzedaż skuterów nowych i używanych z gwarancją
• Możliwość zostawienia starego lub uszkodzonego skutera w rozliczeniu
• Konkurencyjne ceny napraw
• Wypożyczalnia skuterów i motorowerów

SERWIS “U PANA LESZKA”

JERZMANOWICE 128B, Tel. 513 410 697

CZYNNE
PON. – SOB.

800 – 2200

Drodzy Czytelnicy,
Od początku istnienia „Gwarka” publikowaliśmy artykuły 
o wydarzeniach, konkursach, akcjach charytatywnych, których 
uczestnikami, a często też siłą napędową, są młodzi ludzie 
– uczniowie różnych szkół i  klas, studenci, a  także dzieci 
przedszkolne. Pisaliśmy o działaniach harcerzy, zaangażo-
waniu młodzieży w kształtowanie postaw proekologiczny czy 
pomoc potrzebującym zwierzętom, działaniach wolontariuszy 
hospicjum i wielu innych.
Pisaliśmy o laureatach konkursów z zakresu różnych dziedzin 
nauki oraz sztuki, o sukcesach młodych sportowców.
Teraz chcemy publikować nie tylko artykuły o młodych, ale również 
takie, których autorami są młodzi, a często bardzo młodzi ludzie. 
Oddajemy głos młodzieży szkolnej, zapraszając do współpracy 
i nadsyłania tekstów przez wychowawców szkolnych, czy też 
bezpośrednio przez młodych autorów.
W tym numerze publikujemy i szczególnie polecamy teksty uczniów 
tenczyńskiego gimnazjum – recenzję popularnego filmu (str. 11) 
oraz informacje o godnej pochwały inicjatywie ochrony żab (str. 2, 
zachęcając jednocześnie do przyłączenia się do tej akcji). Już teraz 
polecamy zaś poruszające opowiadanie pt „Jakże oni się mylili” 
uczennicy tegoż gimnazjum, które ukaże się w kolejnym numerze 
gazety. Teksty uczniów przekazała nam wpierająca ich pracę Pani 
Jolanta Zawrotniak, nauczycielka języka polskiego.
Pozdrawiamy wiosennie nie tylko młodych ciałem, ale także 
tych młodych duchem :)

Redakcja

Czas na młodzież
• WYCINKA DRZEW
• CZYSZCZENIE RYNIEN
• OGÓLNE PRACE NA WYSOKOŚCIACH

WYNAJMĘ 
PODNOŚNIK KOSZOWY

tel. 604 932 643

o zasięgu 25 m góra, 15 m bok

www.podnosniki-krakow.pl
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ul. Spacerowa 4, 43-370 Szczyrk
tel. 33 817 86 87

tel. kom.:  +48 696 455 052

• Komfortowe pokoje z pełnym 
   wyposażeniem i balkonami
• Zaciszne centrum Szczyrku
• Plac zabaw
• Chata góralska
• Monitorowany parking

Dodatkowo:
• Sauna
• Gabinet masażu
• Bilard

info@orzelbialy.pl • www.orzelbialy.pl

Pakiet Promocyjny
6 dni z wyżywieniem 
w cenie 449 zł 
Cena zawiera:
• 5 noclegów • 5 śniadań w formie bufetu szwedzkiego
• 5 obiadokolacji serwowanych w restauracji od 14.00 do 18.00
• monitorowany parking • Chata Góralska • podatek VAT
Zniżki/upusty:
• nocleg dzieci do 4 lat – bezpłatny
• pobyt dzieci od 4 do 10 lat – rabat 20%

Promocja ważna jest od 22.04 do 27.06.2014 

tel. 602 678 619
e-mail: superdrew@op.pl

Profesjonalny Serwis Techniczny 
Okien i Drzwi

Oferujemy:
regulację/okresowe przeglądy 
oraz wymianę okuć okiennych i drzwiowych
uszczelnianie okien i drzwi – wymianę
uszczelek i silikonu 
malowanie/renowację a także konserwację 
powłoki lakierniczej okien
wymianę i montaż szyb
przeróbki, jak również modernizację okien i drzwi
montaż dodatkowych elementów wyposażenia,
jak okapniki, zatrzaski balkonowe, klamki 
antywłamaniowe z kluczykiem, samozamykacze  
montaż nawiewników okiennych
i systemów automatycznych otwieraczy okien 
sprzedaż środków do konserwacji okien i drzwi

GWARANCJA JAKOŚCI

Masz problem ze swoimi oknami?  Chcesz, aby Twoje okna i drzwi służyły

Ci niezawodnie przez długie lata?   

ZADBAJ O NIE JUŻ DZIŚ! ZAMÓW PROFESJONALNY SERWIS TECHNICZNY! 

Żabom na odsiecZ!

Organizujemy pomoc przy pro-
jekcie ochrony płazów, czyli żab 
(gdyby ktoś nie wiedział). Jest rea-
lizowany nie tylko na terenie naszej 
gminy, bo żaby potrzebują pomocy 
w całej Polsce. Pan Wojciech Gałosz 
(tutejszy koordynator) zwrócił się do 
nas z prośbą o wsparcie. Ochrona 
płazów polega na tym, żeby zagro-
dzić im drogę do zbiornika wodnego 
specjalnie przygotowanym płotkiem 
(folia budowlana rozpięta na kijach), 
uchroni je to przed przejściem przez 
jezdnię, na której większość z nich 
poniosłaby śmierć. Przed płotkiem 
rozmieszczonych jest kilka puła-
pek (wiaderek z wodą wkopanych 
w ziemię), do nich to żaby wpadają. 
Naszą rolą jest przenoszenie ich 
z wiaderek-pułapek do Stawu Wroń-
skiego (mamy gumowe rękawice 
i przekładamy żaby do wiaderek) 
oraz zapisanie, ile jakich płazów 
się przeniosło. Pracę tę wystarczy 
wykonywać raz dziennie. 
Szukam chętnych, którzy będą mieli 
ochotę się tego podjąć. Moją proś-
bę kieruję szczególnie do harcerzy 
z Tenczynka, ale nie tylko! Przy 

takiej pogodzie, jaka się zapowia-
da, to żaden problem podejść czy 
podjechać nad Staw Wroński i zająć 
się tym.
Czy żaba może być piękna? Niby 
słynie z tego, że jest brzydactwem, 
że gdy się chce ukarać królewnę 
lub królewicza, zamienia się ich 
w żabę…ale…
Przyjrzyjcie się takiej żabie bez 
uprzedzeń. Dostrzeżecie, że jest 
w niej wiele uroku. Poza tym nie 
zapominajmy, że stworzonka te są 
sprzymierzeńcami ludzi w walce ze 
szkodnikami. Wystarczy zasiedlić 
pole uprawne kilkunastoma osob-
nikami żaby trawnej, a problem 
związany ze szkodnikami zniknie 
bezpowrotnie. W skład pokarmu 
żaby wchodzą: chrząszcze (z któ-
rych 90% stanowią pasożyty 
roślin), ślimaki, larwy rolnic oraz 
stonka ziemniaczana. Możemy żaby 
wykorzystać ich jako naturalnych 
wrogów w biologicznej walce ze 
szkodnikami. Można ograniczyć 
w dużej mierze zanieczyszczenie 
rzek i gruntów nadmiernie stoso-
wanymi pestycydami, niezwykle 

szkodliwymi dla środowiska. 
Ratując więc żaby, ratujemy w pew-
nym sensie naszą planetę i nas 
samych.
Informacja dla niegrzecznych 
chłopców - płazy bezogoniaste, 
czyli żaby są pod ochroną.

 v  Karolina Godyń,  
klasa I a gimnazjum  

w Tenczynku

Zanim zdechnie w oceanie struty ropą śledź ostatni
A ostatniej trawy źdźbło przykryje pył,

Zanim zniknie pod betonem osiedlowych skwerków reszta,
A w piwnicy odda ducha szara mysz,

Zanim wszystko co zielone, co w pachnącej trawie mieszka
Na podeszwach rozniesiemy wzdłuż i wszerz.

Do serca przytul psa, Weź na kolana kota,
Weź lupę popatrz - pchła! Daj spokój, pchła to też istota.

Organizator akcji: Towarzystwo na rzecz Ziemi, Koordynator: Wojciech Gałosz, Czas prowadzenia akcji: akcja 
prowadzona jest corocznie. W 2014 roku od 10 marca do 10 kwietnia.
Drodzy Czytelnicy! Jeśli znacie miejsca, gdzie co roku giną płazy na drogach - prosimy o podanie informacji - opis 
gdzie, wraz z nazwą miejscowości, czy są to pojedyncze osobniki, czy też większa liczba, na jakim odcinku drogi. 
Jeśli chcecie pomóc - zapraszamy do naszego grona. Wcale nie potrzeba specjalistycznej wiedzy, wystarczą 
przede wszystkim dobre chęci i odrobina wolnego czasu, aby zrobić coś dobrego dla naszego środowiska.
Kontakt z nami pod adresem ekoakcje@gmail.com lub przez telefon 502 373 867.
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Warunki oferty dostępne w placówkach banku i na www.aliorbank.pl
Przykład reprezentatywny i warunki oferty – wg stanu na 7.11.2013 r. Kwota pożyczki: 21 
900 zł, liczba rat: 55, oprocentowanie nominalne: 16%, opłata przygotowawcza: 11%, kwota 
odsetek: 9 140,74 zł, RRSO: 24,22%, rata: 564,38 zł. Ostateczne warunki kredytowania zależą 
od wiarygodności kredytowej Klienta, daty wypłaty pożyczki oraz daty płatności pierwszej raty.

Zapraszamy:
Zabierzów, ul. Leśna 2a,  12 282 50 70 
pn. - pt.: 9:00 - 17:00, sob.: 9:00 - 14:00
Krzeszowice, ul. K. Wyki 3,  12 258 98 13 
pn. - pt.: 9:00 - 17:00

PożycZKa gotóWKoWa

POŻYCZAJ 
NAJTANIEJ!

  gwarantujemy, że rata pożyczki w alior Banku będzie 
niższa niż w innych bankach, przy takich samych: 
kwocie i okresie pożyczki
  nasza gwarancja uwzględnia wszystkie koszty pożyczki
do 150 tys. zł bez zabezpieczeń
 możliwość konsolidacji kilku drogich kredytów w 1 tani

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

o G Ł o s Z e n i e  
Burmistrz Gminy Krzeszowice informuje, że w dniu 10  KWIETNIA 2014 r.  na terenie Gminy Krzeszowice zostanie przeprowadzony bezpłatny 
odbiór zużytego sprzętu ELEKTRYCZNEGO i ELEKTRONICZNEGO. Do „ELEKTROŚMIECI” zaliczamy wszystkie zużyte sprzęty RTV i AGD, takie 
jak: telewizory, radia, pralki, lodówki, komputery, telefony itp. Trasy będą biegły  GŁÓWNYMI  DROGAMI  sołectw. Osoby zamieszkujące przy 
wyznaczonych szlakach proszone są o wystawienie sprzętów przed posesje. Właściciele nieruchomości położonych w odleglejszych rejonach 
sołectw, proszeni są o dostarczenie sprzętów do dróg, którymi przebiega trasa lub w miejsca wyznaczone przez sołtysów.

10  KWIETNIA 2014 ZBIÓRKA W FORMIE TZW. WYSTAWKI  
UWAGA: Sprzęt należy wystawić  DO  GODZINY  8:00  RANO  w dniu zbiórki !

- OS. ĆMANY (ul. Na Skarpie, Wyzwolenia, 
Żołnierzy Września,  Żwirki i Wigury, 
Majowa, Słoneczna) 
- OS. ŻBIK  (ul. Żbicka, Reymonta, Na 
wzgórze, Okrężna)
- OS. PARKOWE (ul. Parkowa, Nowa Wieś, 
Bandurskiego)
- OS. JURAJSKIE (ul. Czycza, Leśna)
- OS. CZATKOWICE
- WOLA FILIPOWSKA (ul. Krzeszowicka, 

Topolowa, Morgi, Chrzanowska, Białka, 
Krótka I, Długa, Szkolna, Mądrzyka, Kole-
jowa, Młyńska, Starowolska, Podgórska, 
Złota Dolina)
- TENCZYNEK (ul. Zwierzyniecka, Kasztano-
wa, Jana III Sobieskiego, Mądrzyka, Szkolna, 
Chłopickiego, Sienkiewicza, Tenczyńska, 
Zielona, Chrzanowska, Zamkowa, Dębowa, 
Słoneczna,
Smoczyńskiego, Pareńskiego)

- NAWOJOWA GÓRA (ul. Krakowska, Białka, 
Lipowa,  Nawoja, Gwoździec, Chrustówka,
M.Pałasińskiej do skrzyżowania z ul. 
Zastudnie,)
- SIEDLEC,  DUBIE,  ŻARY, DĘBNIK,  
PACZÓŁTOWICE, CZERNA,  NOWA GÓRA,  
MIĘKINIA, FILIPOWICE, Stawiska, Paryż, 
OSTRĘŻNICA, ŁANY, RUDNO, ZALAS,  
FRYWAŁD,  SANKA
 

ZBIÓRKA PUNKTOWA w godzinach: 16:00 – 19:00  
(samochody odbiorcy czekają w wyznaczonych punktach o określonych ściśle godzinach) Miasto KRZESZOWICE:

1. Parking przy Gimnazjum w Krzeszowicach, ul. Długa 22,         2. Plac omłotowy przy skrzyżowaniu ulic Grunwaldzkiej i Miękińskiej
Mieszkańcy, którzy nie mogą dowieźć sprzętu do punktu zbiórki, mogą zgłaszać swój adres do firmy BIOSYSTEM S.A. pod nr tel. 12 296 76 

46 najpóźniej do dnia 9 kwietnia w godzinach 8.00 do 16.00 Zbiórka organizowana przy współpracy z firmą BIOSYSTEM S.A. 
Do ELEKTROŚMIECI nie zaliczamy: odpadów wielkogabarytowych, części budowlanych i sanitarnych, części motoryzacyjnych oraz 

worków z odpadami domowymi. – TAKIE ODPADY NIE ZOSTANĄ ODEBRANE!
 www.krzeszowice.pl – Środowisko i odpady www.rewolucjasmieciowa.pl – eko-akcje

BURMISTRZ  GMINY  KRZESZOWICE( - ) mgr Czesław Bartl
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Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Doradztwo geodezyjno-prawne w obrocie nieruchomościami 

Szacowanie i wycena nieruchomości
Zarządzanie nieruchomościami mieszkaniowymi i komercyjnymi

Pośrednictwo �inansowe i kredyty 

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

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

Agata Kulczycka, Witold Kulczycki   

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

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

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

 NOWOŚĆ!!

POŚREDNICZYMY

W POZYSKIWANIU

KREDYTÓW HIPOTECZNYCH,

GOTÓWKOWYCH

ORAZ PRZY ZAKUPIE

SAMOCHODÓW. 

SPRZEDAMY!!!
MIESZKANIA: 
Krzeszowice, 2 pok. 72 m2     310 000 zł
Krzeszowice, ul. Kościuszki, 2 pokoje, 86 m2     130 000 zł
Krzeszowice, 2 pokoje, 47m2     205 000 zł
Kraków Prądnik Cz. ul. Rezedowa , 
4 pok. 90 m2 dwa poziomy + garaż           455 000 zł
Kraków, ul. Saska, 4 pok. 72m2        410 000 zł
Kraków, ul. Radziwiłłowska, 3 pokoje,  108 m2   600 000 zł
DZIAŁKI BUDOWLANE:
Krzeszowice, 900 m2     110 000 zł
Krzeszowice, 2000 m2     300 000 zł 
Krzeszowice, 1100 m2       70 000 zł
Prądnik Korzkiewski k/Krakowa 1600m2     340 000 zł
Siedlec, 1200 m2          80 000 zł
Tenczynek, 1650 m2  z mediami       250 000 zł
Tenczynek, 800 m2 z mediami          105 000 zł
Tenczynek, blisko centrum, z mediami 2700 m²   265 000 zł
Wola Filipowska – Pasternik,   1700 m²     110 000 zł
DZIAŁKI BUDOWLANO – ROLNE:
Krzeszowice, 6.37 ha   1 719 900 zł
Krzeszowice, 0.2238 ha        35 000 zł
Krzeszowice, 0.3426 ha        18 000 zł
Krzeszowice, 0.5464 ha        32 000 zł
Nowa Góra, 0.1634 ha        80 000 zł
Tenczynek 800 m2 z mediami         105 000 zł
Zalas, 1.36 ha       680 000 zł
DZIAŁKI REKREACYJNE:
Miękina, 7.0 a         10 000 zł
Krzeszowice 6.0 a        25 000 zł
DZIAŁKI ROLNE:
Krzeszowice, 0.08 ha       16 000 zł
Krzeszowice, 0.1288 ha       13 000 zł
Zalas, 0.75 ha       150 000 zł
Zalas, teren „ZN”; 4.5 ha       120 000 zł
Zalas 40 a       35 000 zł
Zalas 26 a       20 000 zł

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

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

CHCESZ ZMIENIĆ DOSTAWCĘ
ENERGII ELEKTRYCZNEJ

- PRZYJDŹ DO NAS !

AUTORYZOWANY
PRZEDSTAWICIEL 

ENEA S.A.

W konkursie brały udział czte-
roosobowe zespoły ze szkół 
podstawowych z Balic, Bole-
chowic, Brzezia, Brzoskwini, 
Nielepic, Rudawy, Zabierzowa 
i Rząski oraz zespół ze szkoły 
podstawowej nr 138 z Krakowa. 
Zakres tematyczny konkursu 
obejmował wiedzę z takich 
dziedzin jak matematyka, przy-
roda, geografia, język angielski, 
muzyka, plastyka czy techni-
ka. Każdy zespół miał wyko-
nać zadania na specjalnych 
stanowiskach konkursowych 
rozlokowanych na terenie ZS 
w Rząsce. Przy każdym stano-

wisku uczestnicy dowiadywa-
li się o zasadach rozwiązania 
danej zagadki, ilości możliwych 
punktów do zdobycia oraz limi-
cie czasowym. 
Ostatecznie o miejscach na 
podium zadecydowała dogryw-
ka, w której trzy najlepsze 
zespoły musiały rozwiązać 
zadanie matematyczne. Zwycię-
żyli uczniowie ze SP w Brzos-
kwini, drugie miejsce zajęła 
drużyna ze SP w Nielepicach 
a trzecie miejsce drużyna ze 
SP w Zabierzowie. Kolejne 
miejsca przypadły drużynom 

ze SP w Brzeziu, SP w Rząsce, 
SP w Rudawie i Bolechowicach 
oraz ze SP nr 138 w Krakowie. 
Nagrody wręczali Zastępca 
Wójta Gminy Zabierzów Woj-
ciech Burmistrz oraz Dyrektor 
GZEAS Janina Wilkosz. Zwy-
cięzcom i wszystkim uczest-
nikom gratulujemy olbrzymiej 
wiedzy oraz kreatywności. 
Organizatorzy składają serdecz-
ne podziękowanie za pomoc 
w przygotowaniu i przeprowa-
dzeniu konkursu oraz sponso-
rom, którzy ufundowali nagrody 
rzeczowe.

WsZecheKsPert  
– konkurs wiedzy wszelakiej w zs w rząsCe
26.03.2014 r. w Zespole Szkół w Rząsce odbył się Konkurs Wiedzy 
Wszelakiej WszechEkspert pod patronatem Wójta Gminy Zabierzów 
Elżbiety Burtan. Konkurs adresowany do uczniów klas szóstych 
szkół podstawowych miał na celu połączyć zabawę, naukę i kre-
atywność w rozwiązywaniu rozmaitych, ciekawych zadań.
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KĄciK KULinarnY Kuchnia na Wzgórzu

Biała kiełbasa – domowy wyrób
• 2 kg mięsa wieprzowego (u mnie karczek)
• 1 kg chudego boczku
• 3 łyżki soli
• 2 łyżeczki pieprzu + (u mnie) 1 łyżeczka pieprzu czosn-

kowego Prymat
• 3 czubate łyżeczki majeranku (u mnie więcej)
• 5 ząbków czosnku
• 2 szklanki letniej wody
• oczyszczone cienkie jelita wieprzowe 
Mięso i boczek kroimy w kostkę. Mielimy na grubych oczkach, 2/3 mięsa 
zmielonego mielimy raz jeszcze w maszynce na mniejszych oczkach, mieszamy. 
Do mięsa dodajemy przyprawy i mieszamy, dolewamy 2 szklanki letniej wody 
i mieszamy (wygniatamy) przez 15 minut.
Jelita płuczemy w ciepłej wodzie, mieszając, aby oczyścić je z soli, potem 
zostawiamy je na 10 minut  w wodzie ciepłej. Naciągamy na lejek do wędlin 
założony do maszynki do mięsa i nadziewamy powoli formując kiełbaski, 
zwijamy co chwilę w zależności, czy chcemy większe czy mniejsze kiełbaski.
W dużym garnku gotujemy wodę – gotujemy kiełbaski.

U mnie od razu zeszło prawie 1.5 kg ... Wszyscy chcieli dokładkę;) Więc 
uwaga, znika w oczach;)!

Drodzy Czytelnicy, święta wielkanocne już tuż tuż, zatem dzisiaj przepis na 
białą kiełbasę.  Ja uwielbiam białą kiełbasę niezależnie od pory roku i dnia, 
ale ta w święta smakuje jeszcze lepiej.
Zapraszam do zrobienia własnej wersji białej kiełbasy, poniżej mój przepis:

Biała kiełBasa – domowy wyróB 

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

Rozpoczęto od zaprezentowania 
szkoły, goście mieli okazję przyjrzeć 
się codziennym zajęciom, a młodzież 
mogła sprawdzić swoje umiejętności 
językowe, odpowiadając na pytania.
Po zwiedzeniu gimnazjum i wymia-
nie spostrzeżeń na temat nauczania 
i wychowania  omówiono zagadnienia 
związane z funkcjonowaniem strony 

internetowej projektu „W zdrowym 
ciele zdrowy duch” i wymieniono 
uwagi dotyczące zaangażowania mło-
dzieży poszczególnych szkół. Przedy-
skutowane zostały propozycje nowych 
działań projektowych.
Gospodarze tygodnia Comeniusa 
w Norymberdze – Mittelschule Bis-
marckstrasse przedstawili szczegóło-

wy harmonogram spotkania, w któ-
rym przewidziano dla uczniów wiele 
interesujących zajęć mających na celu 
wykazanie się znajomością zdrowego 
stylu życia i nawiązanie osobistych 
przyjaźni.  
Wszyscy goście popołudnia spędzali 
na zwiedzaniu Krakowa, który mimo 
niesprzyjającej pogody prezentował 

się doskonale. Opiekowały się nimi 
panie M.Biniek, M.Rabczyńska, 
D.Tracz, a tłumaczyła M.Sadowska. 
Wizyta minęła niepostrzeżenie. 
Następne spotkanie w Norymberdze.

 v www.wielka-wies.pl

spotkanie partnerów Comeniusa w Białym kośCiele
W dniach 17-19 marca 2014 r. Gimnazjum im. 
ks. Jana Twardowskiego w Białym Kościele było 
gospodarzem drugiego spotkania szkół partner-
skich w projekcie Comenius. Przybyli nauczyciele 
i dyrektorzy  szkół  z Węgier, Niemiec, Słowenii  
i Czech. Przedmiotem narady było podsumowanie 
dotychczasowych działań w ramach projektu oraz 
zaplanowanie pobytu młodzieży ze wszystkich 
krajów partnerskich w Niemczech w maju 2014 r.

Uroczystość nadania tytułów Hono-
rowego Obywatela Gminy Liszki 
odbyła się w kościele parafialnym 
w Morawicy podczas uroczystej 
mszy świętej z udziałem eurodepu-
towanego Ryszarda Legutko i posła 
na Sejm RP Andrzeja Adamczyka 
oraz wielu przedstawicieli samorzą-
du Powiatu Krakowskiego Gminy 
Liszki i Gminy Zabierzów, a także 
komendanta Komisariatu Policji 
w Zabierzowie Andrzeja Kowal-
skiego.
Podniosły nastrój w uroczystość 
wprowadziły wszystkich piosenki 
w wykonaniu chóru z Morawicy. 
Mszę świętą koncelebrowali księża: 
Jan Nowak, Roman Bogacz i Wła-
dysław Palmowski.
Po zakończeniu mszy świętej rozpo-
częła się wyjazdowa, nadzwyczajna 
sesja Rady Gminy Liszki, podczas 
której Przewodniczący Rady Gminy 
Zbigniew Kaczor wspólnie z Wój-
tem Gminy Liszki Wacławem Kulą 
wręczyli księdzu Władysławowi 
Palmowskiemu i profesor Małgo-
rzacie Poniedziałek tytuły Hono-

rowego Obywatela 
Gminy Liszki.
Ksiądz Włady-
sław Palmowski 
jest zawsze pełen 
nadziei, przyjaźni 
i życzliwości dla 
bliźniego, z trosk-
liwym, gospodar-
nym i profesjonal-
nym podejściem  
do  powierzonych 
p r z e ds ięwz ię ć, 
z patriotycznym 
zaangażowaniem 
- zjednuje swoich 
parafian do aktyw-
nej chrześcijań-
skiej postawy i kształtowania swo-
jej „małej ojczyzny” – powiedział 
z uznaniem Przewodniczący Rady 
Gminy Liszki Zbigniew Kaczor 
podczas nadania tytułu.
W swoim środowisku pani Profesor 
Małgorzata Poniedziałek jest sza-
nowana i ceniona, jako naukowiec, 
a przede wszystkim jako szlachet-
ny, uczciwy człowiek, pomagają-

cy słabszym i potrzebującym. Jest 
aktywnym społecznikiem, który 
znacząco wpływa na pozytywne 
zmiany w otoczeniu – gratulował 
nadania tytułu radny Gminy Liszki 
Tadeusz Mastek.
Gratulacje nadania tytułu Hono-
rowego Obywatela Gminy Liszki 
księdzuWładysławowi Palmow-
skiemu i profesor Małgorzacie 
Poniedziałek złożyli eurodepu-

towany Ryszard Legutko i poseł 
na Sejm RP Andrzej Adamczyk, 
Starosta Powiatu Krakowskiego 
Józef Krzyworzeka, Przewodniczą-
ca Rady Gminy Zabierzów Maria 
Kwaśnik wspólnie z Wójtem Gminy 
Zabierzów Elżbietą Burtan oraz 
radni Powiatu Krakowskiego i Rady 
Gminy Liszki. 

 v www.liszki.pl

honoroWi obYWateLe GminY LisZKi
Rada Gminy Liszki nadała tytuły Honorowego Obywatela Gminy Liszki księdzu Włady-
sławowi Palmowskiemu – proboszczowi parafii w Morawicy oraz profesor Małgorzacie 
Poniedziałek – Prezes Zarządu „Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Czułów”. Te 
zaszczytne tytuły nadano na wniosek mieszkańców obydwu sołectw za wybitne zasługi 
dla lokalnej społeczności w Gminie Liszki.

Mercedes W110 - „Twoje auto do Ślubu”

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

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. 
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

Zapraszamy do Solarium na Woli Filipowskiej
budynek sklepu Termo-Gaz, 

1 piętro w salonie fryzjersko-kosmetycznym

Zapraszamy 
na wiosenne 
opalanie! 

Zrelaksuj się 
u nas. 

Zapewniamy miłą
atmosferę oraz 
nowe brązujące 
lampy...

1 minuta = 1 złoty
Kontakt: 513 288 895

Sprzedam: 
SKODA 1000 MB 
DE LUXE 1966 r.
Do poprawek lakierniczych.  
Stan techniczny bardzo dobry.
ZAREJESTROWANA  
JAKO  ZABYTEK,  
UBEZPIECZONA.
Cena: 9500 PLN
tel. 796-351-499
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OFERUJEMY POMOC DLA:
• osób, które mają problem z nadwagą lub otyłością
• osób, które borykają się z chorobami dietozależnymi 
     (cukrzyca, miażdżyca, nadciśnienie, alergie lub nietolerancje pokarmowe, i inne)
• osób o zwiększonej aktywności fizycznej - dietetyka sportowców
• dzieci i młodzieży
• kobiet w ciąży i młodych mam
• wszystkich, którzy chcą zmienić swoją dotychczasową dietę 
     i dowiedzieć się, jak prawidłowo komponować jadłospis.

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

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

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

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

o wygodniejszej dla Ciebie porze.

ZAPRASZAMY DO
GABINETU DIETETYCZNEGO

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

Można by sądzić, że Święta, pachnące wanilią, drożdżowymi babami i czekoladowymi mazurkami, 
nie są najlepszym okresem pozwalającym na zdrowe odżywianie się. Tłuste dania i bogate w cukier 
desery – oto kwintesencja wielkanocnego jadłospisu w większości polskich domów. Tradycję 
można jednak unowocześniać. Kilka drobnych zmian w menu sprawi, że święta nie zostawią 
pamiątki w postaci dodatkowej oponki, a frykasy jakimi uraczymy siebie i bliskich nie stracą nic 
ze swego unikalnego, wielkanocnego smaku. Aby te piękne w polskim zwyczaju  święta  były 
zdrowe, radosne, a nasze sumienie pozostawało nieobciążone wystarczy, że ruszysz nieco  głową 
i zastosujesz kilka sprawdzonych, znanych zasad dietetycznych, komponując wielkanocne posiłki.

JaK odchUdZić WieLKanoc?  
WieLKanocnY nieZbędniK LiGht.

Jak zmniejszyć kaloryczność  
świątecznego jadłospisu?

1. Przygotowując wielkanocne potra-
wy należy stosować technologię 
LIGHT, a więc:

• potrawy piec, smażyć i dusić bez 
udziału tłuszczu lub z niewielkim 
dodatkiem oleju rzepakowego czy 
oliwy z oliwek,

• wykorzystywać funkcję grillo-
wania – to najzdrowsza metoda 
cieplnej obróbki  każdego mięsa 
(stawiaj na chude mięsa – kurczaka, 
indyka, schab, polędwicę)

• warzywa blanszować lub krót-
ko gotować w małej ilości wody 
i zawsze do stanu al dente,

• solić symbolicznie; w zamian 
starać się używać jak największej 
ilości różnych przypraw .

• używać jogurtu naturalnego do 
sosów, żurku zamiast tłustej śmie-
tany

2. Wybierając receptury należy zwró-
cić uwagę na kaloryczność potraw:

• jeżeli żurek, to na wywarze z 
warzyw bez tłuszczu, a jeżeli 
koniecznie na żeberkach, to bez  
tłuszczu, który należy zdjąć po 
schłodzeniu zupy -  kaloryczność 
się zmniejsza a smak pozostaje.   

• Jeżeli wędliny to wybierajmy 
mniejsze zło - szynka drobiowa 
ma aż o połowę mniej kalorii niż 

wieprzowa. Pieczony schab środ-
kowy jest znacznie chudszy od 
karkowego. Bezpieczna dla talii i 
obwodu bioder jest polędwica, chu-
da szynka cielęca i drobiowa. Do 
niebezpiecznych dla tuszy wędlin 
zalicza się baleron, wiejska szyn-
kę z tłuszczykiem, salami, boczek 
pieczony i wędzony

• jeżeli ciasto, to np. marchewkowe 
lub z dodatkiem nasion, otrąb i 
płatków zbożowych. Dodatkowo 
zamiast  wysokokalorycznej pole-
wy czekoladowej czy lukru, posyp 
wierzch ciasta odrobiną cukru 
pudru. Możesz wykorzystać masy 
z gorzkiej czekolady z owocami  
zamiast słodkiego kajmaku do 
mazurka a także zmniejszyć o 1/3 
ilości dodanego cukru. Ciasta piecz 
z mąki pełnoziarnistej, bogatej w 
witaminy z grupy B oraz błonnik, 
przyspieszający perystaltykę jelit, 
wpływając na tempo przemiany 
materii.                                              

• jeżeli pasztet to wiosenny z bro-
kułami lub marchewką, grochem 
czy soczewicą lub papryką z mięsa 
drobiowego z dodatkiem suszonych 
pomidorów i oliwek

Co z tymi jajkami?
W okresie świąt wielkanocnych jajka 
wydają się być niezbędnym, a wręcz 
koniecznym elementem naszego 
menu. Niestety na ich temat krążą 

rozmaite opinie, wiele z nich jest 
skrajnie negatywnych. Czy słusz-
nie? Za przyczynę skreślenia jajek 
z diety wiele osób podaje wysoką 
zawartość cholesterolu. Ale przecież 
cholesterol jest produkowany także 
przez wątrobę, więc gdy dostarczamy 
go z pożywieniem, mniej wytwarza-
my go sami. Jajko zawiera około 180 
mg cholesterolu, czyli zaledwie jedną 
dziesiątą dziennej produkcji, a zawarta 
w nim lecytyna rozbija tłuszcze na 
cząstki, zapobiegając przyczepianiu 
się ich do naczyń krwionośnych. Jaj-
ka są cennym źródłem białka oraz 
witamin A, D, E, witamin z grupy B, 
a także potasu, siarki, fosforu, żelaza 
i cynku. Z powodzeniem i bez strachu 
o kondycję możemy je jadać . Uważać 
powinny jedynie osoby o wysokim 
stężeniu cholesterolu – w ich przy-
padku bezpieczniej będzie ograniczyć 
się do najwyżej 2  jajek tygodniowo. 
Pamiętajmy, że zdrowe odżywianie 
tak naprawdę nie znosi wyjątków, ale 
też nie wymaga  poświęceń, dlatego 
też postarajmy się wstać od stołu bez 
poczucia winy, a Święta Wielkanocne 
w tym roku niech pozostaną wyjątko-
wym czasem  spędzonym w ciepłym, 
rodzinnym gronie, a nie tylko przy 
stole, pełnym zdrowych, kolorowych 
przysmaków.

 v  Magdalena Baran  
Dietetyk, PerfectSlim

Na terenie Gminy Krzeszowice, we wsi Rudno, słynącej z malowniczego Zamku Tenczyn, istnieje nietypowe jak na tę lokalizację, jedyne w swoim 
rodzaju miejsce – Day Spa „Okna Natury”. Miejsce to wzbudziło już zainteresowanie mediów. Postanowiliśmy także przyjrzeć mu się z bliska… Już 
samo usytuowanie budynku, w którym mieści się Day Spa robi wrażenie. Spokój, cisza, a nieopodal majestatyczny Zamek Tenczyn… Wnętrze robi 
równie pozytywne wrażenie. Kojarzy się z odpoczynkiem, relaksem, harmonią… Właścicielka tryska zaś optymizmem i pozytywną energią.

sPa Pod tencZYnem
WYWIAD Z EWELINĄ KOŚCIELNY, WłAŚCICIELKĄ RuDNIAńSKIEGO DAY SPA „oKna natUrY”

- Pani Ewelino, inwestycja w day spa 
w tak kameralnym miejscu, to pomysł 
dość brawurowy…
- Tak, dla niektórych było to trochę nie-
zrozumiałe, gdyż ludzie podążając za 
stereotypami myślą, iż najlepszym miej-
scem jest duże miasto i to najlepiej cen-
trum. Jednak my od początku mieliśmy 
już swoją wizję, iż cisza, spokój i odda-
lenie od zgiełku będzie lepszą opcją dla 
naszego pomysłu. I może troszkę trzeba 
się zmęczyć by do nas dojechać, ale to 
właśnie tutaj w tak pięknym otoczeniu 

można zapomnieć na chwilę o wszystkim... A poza tym uważamy, iż tylko bra-
wurowe i oryginalne pomysły mają teraz szansę powodzenia.

- Jakimi zasadami, filozofią, kierują się Państwo prowadząc tę działalność?
- Staramy się, aby wszystko co oferujemy stanowiło jedną całość. Naszą ideą jest 
natura i dotyk - to scala całą naszą ofertę. Na rynku jest cały gąszcz urządzeń 
w różnych cenach i o różnych możliwościach i w pewnym momencie miałam już 
istny mętlik w głowie co wybrać. Na szczęcie odwiedzając Targi LNE w Krakowie 
jedna z osób skwitowała moje pytania o sprzęt "Przecież wy jesteście Okna Natury!" 
i już wiedzieliśmy, co mamy robić i w jakim kierunku podążać. Owszem, mamy 
urządzenia, ale zawsze łączymy je z dotykiem, to tego ludzie teraz potrzebują! 
W obecnych czasach jesteśmy otoczeni urządzeniami i tak na prawdę brak nam 
bliskości i dotyku. Opracowaliśmy własne procedury zabiegowe, które przynoszą 
lepsze efekty niż niejeden najbardziej zaawansowany sprzęt, wplatamy w trady-
cyjne zabiegi masaże i rytuały, które związane są z dalekim wschodem lub po 
prostu z wiedzą z zakresu rehabilitacji. Połączyliśmy niejako technikę z tradycją. 
Promujemy naszą filozofię slow life - zwolnij, znajdź czas dla siebie! Chcemy, 
żeby wizyta u nas była slow, czyli bez pośpiechu i żeby był to prawdziwy relaks.

- Słyszałam, że „Okna Natury” stało się miejscem, z którego zasobów korzy-
stają całe rodziny – mamy z córkami, małżeństwa, a wiek klientów jest 
bardzo różny… 
To zabawne, ale tak jest, że właśnie całe rodziny tutaj przychodzą. Niekiedy 
słyszymy pytania: "A mama już była?" lub " Jak tam tata po zabiegu?" itp. A my 
cieszymy się, że ta poczta pantoflowa tak skutecznie działa! Myślę, że każdy dla 
swoich bliskich chce jak najlepiej. Zabiegi spa przynoszą realną korzyść nie tylko 
dla ciała, ale również dla duszy, nie raz słyszymy "niech przyjdzie, bo może na 
chwilę zapomni o problemach" albo "ona jest taka zestresowana i zabiegana niech 
zrobi coś dla siebie"… I dlatego wielu robi taki prezent dla bliskiej osoby. Ludzie 
czują, że to jest coś wartościowego. Starsze osoby najczęściej przychodzą na masaże 
lecznicze, ale coraz więcej osób korzysta z rytuałów spa i masaży spa, czasami 

śmieją się, że nie wiedzą jak się zachować, bo np. są pierwszy raz w tego typu miejsu, 
ale przy kolejnych wizytach czują się jak ryba w wodzie lub jak jeden starszy Pan 
stwierdził.... na Hawajach... Już kilkakrotnie gościliśmy pary, przyjaciółki, które 
tak zaplanowały wspólne spotkanie i oczywiście klientki z dziećmi, dla których 
też u nas znajdzie sie miejsce, nieraz córka przyprowadza mamę itd! Co ciekawe, 
częstymi gośćmi są również panowie, którzy nie przychodzą już tylko na masaże 
lecznicze, ale również na rytuały i masaże spa oraz zabiegi na twarz, nierzadko 
dostając bon na zabiegi od swoich żon lub partnerek.

- Państwa klienci mogą korzystać z bogatej oferty kosmetologicznej, właści-
wie można śmiało powiedzieć, że mamy tu do czynienia z ofertą spełniającą 
światowe standardy… 
- Chcemy dostarczyć realną wartość dla klienta nie tylko poprzez usługę na wyso-
kim poziomie, ale również poprzez używanie kosmetyków najwyższej klasy raczej 
rzadko spotykanych w tradycyjnych hotelowych spa, a przy tym udaje nam się 
utrzymać konkurencyjność cenową, ponieważ korzystając z części naszego domu 
możemy uniknąć wielu kosztów, z którymi muszą się liczyć inne tego typu salony.
Staramy się podążać za trendami, które już funkcjonują na świecie - polski rynek 
jest niestety jeszcze bardzo młody i tutaj niektóre trendy dopiero do nas dotrą. 
My chcemy być troszkę przed, więc bardziej śledzimy to co dzieje się na świecie 
niż w Polsce. Dlatego postawiliśmy na zabiegi nieinwazyjne oparte na wysokiej 
klasy kosmetykach oraz zabiegi typu wellness, ale takie, gdzie każdy zabieg jest 
naprawdę bogaty (co raczej trudno znaleźć w hotelach gdzie to, co u nas jest jednym 
zabiegiem tam jest co najmniej trzema i to każdy jest oddzielnie płatny). Mamy też 
zabiegi z użyciem komórek macierzystych zwierzęcych i roślinnych. Zabieg Eiszelle 
z komórkami macierzystymi owcy jest na razie rzadkością w Polsce, a efekty wciąż 
są dokumentowane - takie zabiegi w Niemczech są już wykonywane na szeroką skalę. 
Tak samo jest z zabiegami spa, rynek europejski jest bardzo rozwinięty pod tym 
względem, a my wciąż korzystamy z tego typu zabiegów jedynie w czasie wakacji.

- Czy jest coś, co odróżnia Pani ofertę od tego typu ofert dostępnych w dużych 
miastach np. Krakowie, prócz, co oczywiste, braku korków podczas dojazdu? :)
- Po pierwsze lokalizacją z dala od zgiełku miasta i wspomnianych prze Panią 
korków i oczywiście natura - nie tylko w zabiegach, ale i za oknem, oraz nasza 
filozofia slow life... U nas nie dostajesz mniej, ale więcej! Gdy widzimy, że ktoś 
jest zestresowany, to włączamy masaż relaksacyjny, jeśli skóra potrzebuje dodat-
kowego zabiegu, to go robimy, ogólnie staramy się klientów zaskakiwać, żeby nie 
było rutyny, a to raczej przeciwieństwo popularnych w Krakowie Grouponów. 
W dużych miastach typu Kraków stawia się na zabiegi szybkie, a u nas na zabiegi, 
które oprócz efektu dają coś więcej....

- Odbywały się u Państwa ostatnio warsztaty masażu ajurwedyjskiego, w pla-
nach współpraca z dietetykiem. Co jeszcze można będzie znaleźć w ofercie 
w przyszłości?

- Jesteśmy właśnie po weekendzie 
masaży ajurwedyjskich, był napraw-
dę pracowity - gościliśmy masażystów 
z całej Polski i wspólnie uczyliśmy 
się oryginalnych indyjskich masaży 
pod okiem wysokiej klasy specjalist-
ki, która uczy nie tylko masażystów 
z Polski, ale również Anglii, Tailadii, 
Niemiec itp. To wynik naszej chęci do rozwoju i doskonalenia umiejętności. Chce-
my poszerzać naszą ofertę o kolejne zabiegi spa, a Ajurweda na takim poziomie 
jak mogliśmy się nauczyć, jest na prawdę rzadko spotykana i myślę że szybko 
znajdzie swoich zwolenników. To naprawdę cudowna sprawa! Dodam, że masaży 
ajurwedyjskich można będzie już wypróbować w czasie Tygodnia Ajurwedy 
zaplanowanym w okresie od 7 do 13 kwietnia, oferujemy 30% rabaty. Dietetyk to 
raczej plan na Chrzanowską filię, więc o tym później, a co do planów w Rudnie to 
pewnie nowy zabieg odchudzający, o którym wkrótce będę pisać oraz dalszy rozwój 
w kierunku masaży i zabiegów spa. Już w czerwcu będę uczestniczyć w szkoleniu 
dla instruktorów hawajskiego masażu lomi lomi i może rozpocznę przygodę jako 
szkoleniowiec, zobaczymy, jak zwykle czas pokaże...

- Wspomniała Pani o filii chrzanowskiej. Za kilka miesięcy otworzy ona 
podwoje dla klientów. Rozumiem, że koncepcja kameralnego, rodzin-
nego spa, gdzie każdy, niezależnie od wieku i płci czuje się naturalnie 
i swobodnie, jednocześnie mając do dyspozycji najnowsze osiągnięcia 
kosmetologiczne, będzie obowiązywała również tam?
- Tak, chcemy kontynuować nasze szalone plany i razem z mężem rozpoczęliśmy 
kolejne przedsięwzięcie, czyli otwarcie Day SPA w Chrzanowie. W mieście nie 
jest to łatwe, ale znaleźliśmy idealne miejsce na uboczu, wśród zieleni, a do tego 
ma ono bardzo dobry dojazd. Projektowi przyświecała idea intymności, aby 
każdy czuł się tam komfortowo. Nasze standardy będą takie same jak w Rudnie, 
więc myślę, że każdy doświadczy tam atmosfery relaksu i wyciszenia. Chcemy 
zaoferować bardzo bogaty wachlarz zabiegów spa oraz zabiegów kosmetycznych 
na wysokim poziomie jednak myślę, że tych pierwszych będzie więcej, a strefa 
wellness będzie jedną z bardziej ciekawych ofertowo na południu Polski. Planowana 
jest też współpraca z dietetykiem i dermatologiem.

- Dziękuję za rozmowę i życzę dalszych sukcesów, a przede wszystkim coraz 
większego grona nowych oraz wciąż powracających klientów…
- Również dziękujemy i mamy nadzieję, że te życzenia się spełnią...

Więcej o Day Spa „Okna Natury” można będzie poczytać w kolejnych numerach 
„Gwarka”, gdzie zagości ono ze stałą rubryką. Znajdą się tam m.in. najnowsze promocje 
oferowane w spa oraz nowinki z zakresu kosmetologii, obowiązujące trendy…. Już 
teraz zapraszamy do lektury.
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DREW-EKO
WYROBY OGRODOWE Z DREWNA
WOLA FILIPOWSKA
ul. Krzeszowicka 67 ✆ 784 416 692
> 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

KĄCIK KOLEKCJONERA

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

27.04.2014 – kanonizaCja jana pawła ii

Jan Paweł II jako jeden z nielicznych autorytetów na 
świecie interesuje i jest doceniany przez ludzi z róż-
nych kręgów. Wierzących i niewierzących. Ogłosze-
nie świętym, czyli oficjalne uznanie przez Watykan 
świętości życia Karola Wojtyły, jako godnego kultu 
publicznego w Kościele powszechnym oraz wpisanie 
do katalogu świętych. Kanonizacja rozciąga kult danej 
osoby na cały Kościół.
Jan Paweł II ogłosił świętymi 482 osoby, z których 
większość to męczennicy za wiarę chrześcijańską. 
Po 9 latach, od śmierci Papieża z Polski, on sam 
beatyfikowany 1 maja 2011 roku przez Benedykta 
XVI – zostaje włączony do grona świętych. Co jest 
spełnienie tłumów wołających „Santo subito” („Święty 
od zaraz”), zgromadzonych w dniu jego pogrzebu na 
placu Świętego Piotra w Rzymie.
Akt uroczystej kanonizacji potwierdza wielkość Jana 
Pawła II, jego niezłomność w wyznawaniu i głoszeniu 
Ewangelii, a także ogromne uznanie i wdzięczność 
za dar niezwykłego pontyfikatu, który otrzymuje 
wyjątkowe miejsce w historii świata, Kościoła kato-
lickiego i Polski.
Zatem już 15 kwietnia NBP rozpocznie sprzedaż 
monet: 2 złote o nakładzie 1.600.000 sztuk (będzie 
to przedostatnia dwuzłotówka), 10 złotych w srebrze 
o nakładzie 50.000 sztuk (powinno wystarczyć dla 
wszystkich kolekcjonerów), 100 złotych w złocie 
(nakład do 5.000 sztuk) oraz po raz pierwszy NBP wyemituje monetę o wadze 1000 gram srebra o nomi-
nale 500 złotych. Nakład monety to tylko 966 sztuk. Cena zapewne też nie będzie najmniejsza. W ilości 
monet z całego świata ta moneta będzie się na pewno wyróżniać. Na pewno dobrze się stało, że pierwsza 
moneta o tak dużej wadze to moneta z Janem Pawłem II. 
Można by wiele pisać o wielkości Jana Pawła II, o jego dokonaniach, o wielkoduszności i pogodnym 
usposobieniu. Jego długoletni pontyfikat wniósł w nasze życie tyle dobroci i nadziei, że można tylko 
dziękować losowi, że żyliśmy i żyjemy w tak wspaniałych czasach.
Wszystkich chętnych obejrzenia innych monet o tej tematyce zapraszam na moją stronę internetową.

15 kwietnia br. NBP wyemituje 4 monety z okazji kanonizacji Jana Pawła 
II. Temat zapewne zdominuje w tym roku wszystkie inne tematy nie 
tylko w dziedzinie numizmatyki.
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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. 

Krzeszowice, ul. Legionów Polskich 1
tel. 796-351-499
email: biuro@gwarek-nieruchomosci.pl
www.gwarek-nieruchomosci.pl

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 Brzoskwini, 157 m kw., 
stan surowy zamknięty,  

 działka 8,7 a,  
cena 289 tys. PLN.

Drewniany, stylowy dom w górach, po-
nad 200 m kw., położony na widokowej 

działce 19 a (możliwość dokupienia 
dodatkowo sąsiedniej działki – 19 a), 

dojazd drogą asfaltową,  
cena 438 tys. PLN.  

Oferta bez prowizji od strony kupującej.

Działka pod lasem 11,8 a,  
w Tenczynku, media przy działce, 

piękna, spokojna okolica,  
cena 123 tys. PLN.

Działka 10 a w Mnikowie,  
cena 69 tys. PLN.

Dom w Krzeszowicach, 280m kw. 
plus piwnice, pięknie wykończo-

ny, na działce 17 a,  
cena 635 tys. PLN.  

Oferta bez prowizji od strony 
kupującej.

Kamienica 488 m kw. z piwnicą  
w Olkuszu, pod inwestycje,  

cena 880 tys. PLN.  
Oferta bez prowizji od strony 

kupującej.

Dom z duszą 150 m kw. Czułów k. 
Mnikowa, położony na 15 a działce. 
Oryginalny dom w niesamowitym 

miejscu, otoczeniu przyrody,  
cena 580 tys. PLN.

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 sprzedania działka przemysłowa 
o pow. 11,8 Ha, z 5 halami w Krzeszo-
wicach. Cena 2.720 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.

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

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

• Do wynajęcia hala w Rącznej gm. 
Liszki o pow. 150 m kw., teren ogro-
dzony, plac 14 a, cena wynajmu 1,2 
tys. PLN / m-c.

• Do sprzedania piękna działka 48 
a w Krzeszowicach, cena 230 tys. PLN.

• Do sprzedania widokowa działka 50 
a w Niegoszowicach, gm. Zabierzów, 
cena 335 tys. PLN.

• Do sprzedania działka o wielkości 
7 a, w  Tenczynku, z  mediami na 
działce, w okolicy nowe domy, cena 
104 tys. PLN.

• Do sprzedania działka w Tenczynku 
o areale 40 arów. Wszystkie media 
na działce. Z jednej strony droga 
asfaltowa, z drugiej utwardzona. 
Istnieje możliwość wydzielenia 
mniejszych działek, jest wstępny 
projekt podziału. Cena 415 tys. PLN.

• Do sprzedania działka w Tenczynku 
o areale 9 a, wszystkie media na 

działce, dojazd drogą asfaltową, 
a następnie utwardzoną, cena 107 
tys. PLN.

• Do sprzedaży działka w Tenczynku 
o  pow. 7 a, wszystkie media na 
działce, dojazd drogą asfaltową, 
cena 87 tys. PLN.

• Do sprzedania działka w Tenczynku 
o pow. 11 a, wszystkie media na 
działce, dojazd drogą utwardzoną, 
działka jest płaska, cena 137 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.

• Do sprzedania działka 11 a w Mięki-
ni, cena 104 tys. PLN.

• Do sprzedania widokowa działka 
11 a w Siedlce, cena 115 tys. PLN.

• Do sprzedania widokowa działka 10 
a w Siedlce, cena 85 tys. PLN.

• Do sprzedania piękna działka 
w górach, 19 a., wszystkie media 
na działce, częściowo ogrodzona, 
droga dojazdowa asfaltowa, cena 
70 tys. PLN.

• Do sprzedania piękna działka 

w  górach, 4 a, wszystkie media 
w drodze, częściowo ogrodzona, 
droga dojazdowa asfaltowa, cena 
14,5 tys. PLN.

• Do sprzedania działka w górach, 13 
a, media w drodze, droga dojazdowa 
utwardzona. Cena 32,5 tys. PLN (ist-
nieje możliwość dokupienia działki 
bliźniaczej).

• Do sprzedania mieszkanie 38 m kw. 
w Krzeszowicach, parter, dwa poko-
je, atrakcyjna lokalizacja. Mieszkanie 
jest umeblowane, cena 170 tys. PLN.

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

INNE OFERTY

Wpis ostrzeżenia o niezgodności treści księgi wieczystej następuje z urzędu, niezwłocznie po uzyskaniu przez Sąd 
informacji, że stan księgi wieczystej jest niezgodny z rzeczywistym stanem prawnym.
Zgodnie z przepisem art. 36 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. 
o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. tj. z 2013 poz. 707 
z późn.zm) sądy, organy administracji rządowej i  jednostek 
samorządu terytorialnego oraz notariusze sporządzający akty 
poświadczenia dziedziczenia, zawiadamiają sąd właściwy do 
prowadzenia księgi wieczystej o każdej zmianie właściciela 
nieruchomości, dla której prowadzona jest księga wieczysta.

Sąd wieczystoksięgowy po otrzymaniu zawiadomienia do-
konuje z urzędu wpisu ostrzeżenia w dziale trzecim księgi 
wieczystej o niezgodności stanu prawnego księgi wieczystej 
z rzeczywistym stanem prawnym i wymienia prawo, przeciwko 
któremu ostrzeżenie to jest skierowane. 

Jednocześnie o dokonaniu wpisu zawiadamia się uczestni-
ków postępowania, którymi są najczęściej obecni właściciele 
nieruchomości, którzy nie zostali jeszcze ujawnieni w dziale 
drugim księgi wieczystej. Zawiadomienie właściciela przez Sąd 
zawiera pouczenie o obowiązku złożenia wniosku o ujawnienie 
prawa własności w terminie miesiąca od daty doręczenia 
zawiadomienia.

W tym miejscu należy podkreślić, iż jeżeli właściciel wniosku 
takiego nie złoży, to sąd przynagli go grzywną w wysokości od 500 
zł do 10 000 zł w celu spowodowania ujawnienia prawa własności.

Grzywna wymierzona i nieuiszczona przed ujawnieniem tego 
prawa, po jego ujawnieniu może być umorzona w całości lub 
w części.

Na postanowienie sądu o nałożeniu grzywny przysługuje zaża-
lenie, nie przysługuje natomiast na postanowienie odmawiające 
umorzenie nałożonej grzywny. 

Należy zatem mieć na uwadze, iż jeżeli w sądzie doszło do wydania 
postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, działu spadku, 
podziału majątku wspólnego małżonków, czy też zniesienia 
współwłasności nieruchomości, dla której prowadzona była księga 
wieczysta, jak również doszło do przekształcenia użytkowania 
wieczystego w prawo własności należy liczyć się z faktem, iż 
w dziale trzecim prowadzonej dla nieruchomości księgi wieczystej 
pojawi się ostrzeżenie o niezgodności treści księgi z rzeczywi-
stym stanem prawnym, zaś obecni właściciele otrzymają z Sądu 
zawiadomienie o ujawnieniu swego prawa własności. 

W takiej sytuacji należy w ciągu miesiąca od doręczenia zawia-
domienia ujawnić swoje prawo własności, uiszczając oczywiście 
stosowna opłatę i załączając w oryginale dokumenty będące 
podstawą nabycia tego prawa. 

Wysokość opłat za wpis lub wykreślenie wpisu w księdze 
wieczystej oraz założenie księgi wieczystej jest określona 
w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w spra-
wach cywilnych (tj. Dz. U. z 2010 nr 90 poz.594 z późn. zm). 

Nałożony na sądy, organy administracji i notariuszy obowiązek 
zawiadomienia sądu wieczystoksięgowego o każdej zmianie 
właściciela nieruchomości, dla której jest założona księga wie-
czysta, ma na celu zapobieganie utrzymywaniu się niezgodności 
między stanem prawnym księgi wieczystej a rzeczywistym stanem 
prawnym. Zatem w wykonaniu tego obowiązku sąd spadku, 
w skład którego wchodzi nieruchomość objęta księgą wieczystą, 
ma obowiązek zawiadomić sąd wieczystoksięgowy o zmianie 
właściciela jeszcze przed uprawomocnieniem się orzeczenia.

Rafał Czeladzki email: RCzeladzki@gmail.com

OSTRZEŻENIE O NIEZgODNOśCI TREśCI KSIęgI WIECZYSTEJ  
Z RZECZYWISTYM STANEM PRAWNYM

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

Powyższe ogłoszenia nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a dane w nich zawarte mają charakter wyłącznie informacyjny.

U nas wyłącznie  
atrakcyjne oferty!

Widokowa działka 10 a  
w Tenczynku,  

całość ogrodzona,  
cena 136 tys. PLN.
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wydarzenia kulturalne, imprezy, spotkania

chrZanÓW

Kino "Sztuka" w Chrzanowie zaprasza
"obietnica"

• 06.04 seans o godz. 17.30 • 07.04-10.04 seans o godz. 17.00 •
reż.: A. Kazejak, czas: 97 min., gat.: dramat/dla młodzieży prod. Polska, 12 lat

Cena biletu:  Poniedziałek - Czwartek: 13,00 zł. Piątek - Niedziela: norm. 15,00 zł, ulg. 13,00 zł.
Poniedziałek - Niedziela: 12 zł (bilet rodzinny - min. 5 osób) 

 "need For sPeed"
• 06.04-10.04 seans o 20.00 • 11.04 seans o godz. 17.00 •

reż.: S. Waugh, czas trwania: 130 min,. gat.: akcja prod. USA, 12 lat
Cena biletu: Poniedziałek - Czwartek: 13,00 zł., Piątek - Niedziela: norm. 15,00 zł, ulg. 13,00 zł.

Poniedziałek - Niedziela: 12 zł (bilet rodzinny - min. 5 osób)

"noe: WYbranY PrZeZ boGa" 2d napisy/2d dubbing PL
• 11.04 seanse o godz. 14.20 (2D dubbing PL), 20.00 (2D napisy) • 12.04 seanse o godz. 17.00 (2D dubbing 

PL), 20.00 (2D napisy) • 13.04 seanse o godz. 12.20  (2D dubbing PL), 20.00 (2D napisy) •
• 14.04  seanse o godz. 17.00 (2D dubbing PL), 20.00 (2D napisy) • 15.04  seanse o godz. 18.30 (2D dubbing 
PL), 21.00 (2D napisy) • 16-17.04 seanse o godz. 17.00 (2D dubbing PL), 20.00 (2D napisy) • 18-20.04 kino 

nieczynne - przerwa świąteczna • 21-24.04 seanse o godz. 16.00 (2D dubbing PL), 19.30 (2D napisy) •
reż.: D. Aronofsky, czas: 138 min., gat.: dramat/fantasy prod. USA, 7 lat

Cena biletu:  Poniedziałek - Czwartek: 13,00 zł., Piątek - Niedziela: norm. 15,00 zł, ulg. 13,00 zł.
Poniedziałek - Niedziela: 12 zł (bilet rodzinny - min. 5 osób)

RETRANSMISJA BALETU "DON KICHOT" 
13.04 o godz. 15.00 (spektakl Teatru Bolszoj  
zarejestrowany w Moskwie).
Kino Sztuka Chrzanów, ul. Broniewskiego 4
Bilety: 40 zł i 35 zł.
Rezerwacja: (32) 623 30 86 wew. 53, 36.
czas trwania (w przybliżeniu): 3h 00 min.
Muzyka: Ludwig Minkus 
Choreografia: Alexei Fadejeèev

trZebinia

KrZesZoWice

Kino "Sokół" w Trzebini zaprasza

WieLKa WieŚ
ii edycja warsztatów dla rodziców  

„mamo, tato, co ty na to?”
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi – Punkt Wsparcia i Pomocy Rodzinie, 
oraz Zespół Szkolno – Przedszkolny w Modlnicy  serdecznie zapraszają na cykl bezpłatnych 
warsztatów dla rodziców pn.  „MAMO, TATO, CO TY NA TO?”

Korzyści z udziału w warsztatach dla rodziców i rodzin:
- rozwianie wątpliwości wychowawczych,
- podniesienie umiejętności reagowania na trudne zachowania dziecka,
- stworzenie relacji rodzic-dziecko zwiększającej prawdopodobieństwo prawidłowego rozwoju dziecka,
- lepsza współpraca dziecka z rodzicem,
- tworzenie bezpiecznej, spokojnej i twórczej rodziny

Zajęcia rozpoczynają się 8 kwietnia 2014 roku, będą się odbywać w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w 
Modlnicy, przewiduje się 8 spotkań w godzinach 17-20.

Trenerzy prowadzący warsztaty to certyfikowani realizatorzy programu „Szkoła dla Rodziców”.

Zapisy przyjmowane są osobiście w siedzibie Szkoły lub pod nr tel. 12 419 20 05.

Ilość miejsc ograniczona!

więcej na www.wielka-wies.pl

PchLi tarG – wiosna 2014
Zapraszamy na Vii edycje 

Pchlego targu!
6 kwietnia 2014, niedziela, godzina 9.00 – 15.00Ideą 
naszego targu jest wymiana lub sprzedaż rzeczy, któ-
re nie są już nam potrzebne lub zdążyły się znudzić. 
Jeśli te przedmioty dla Ciebie nie mają już znaczenia 
– dla innych mogą okazać się czymś wartościowym 
i niezwykłym. Rzeczy ciekawe i w dobrym stanie na 
pewno szybko znajdą nowych właścicieli.

Opłata za miejsce – 5 zł  
(organizacja stoiska leży po stronie wystawiającego)

Więcej informacji i zapisy:
Centrum Kultury i Sportu ul. dr J. Walkowskiego 1

tel. 12 282 47 58 lub 602 726 353
Blog Pchlego Targu: http://pchlitargkrzeszowice.blogspot.com/

noe - wybrany przez boga – dubb./napisy (2d i 3d)
• 03.04 - 2D 17:00 (dubb) i 2D 19:45 (napisy) • 04.04, 6.04 - 3D 17:00 (napisy) • 05.04 - 2D 15:00 (dubb) •

• 08.04 - 2D 19:30 (napisy) • 09.04 - 3D 19:00 (napisy) • 10.04 - 2D 17:00 (dubb) •
czas trwania: 2 godz., 20 min.; gatunek: fantasy/dramat, USA

obietnica 
• 04.04, 6.04, 10.04 - 19:45 • 08.04 - 17:00 •

czas trwania: 1 godz., 37 min., gatunek: dramat/romans, Polska

KONCERT MARTY BIZOŃ
13 kwietnia 2014 (godz. 17.00) w specjalnym koncercie będziemy mieli okazję na żywo usłyszeć Martę Bizoń w 

premierowym repertuarze na deskach trzebińskiego Sokoła. 
W Dzień Kobiet odbyła się premiera piosenek z najnowszej płyty CD Marty Bizoń pt: "TU i TU".  

Na płycie znajduje się dwanaście premierowych piosenek, do których powstania inspiracją była książka Marty pt "Zapiski 
artystki". To dwanaście muzycznych opowieści o życiu w dwóch światach.  

Świat realny przenika się w nich ze światem teatru. 
Pełna temperamentu artystka z poczuciem humoru stara się odnaleźć w nich i pomiędzy nimi. 

Bilety: 35 zł, rezerwacje: tel. (32) 61-10-621

PRZEGLĄD ZESPOŁÓW MUZYCZNYCH
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.
UWAGA! Zgłoszenia zespołów tylko do 15 kwietnia... REGULAMIN + KARTA ZGŁOSZENIA: www.tck.trzebinia.pl

 TRANSMISJA OPERY CYGANERIA  
Z THE METROPOLITAN OPERA W NOWYM JORKU

 Dom Kultury "Sokół" w Trzebini,  5.04.2014, godz. 19.00,  
Cena biletu 45 złotych ulgowy dla dzieci,młodzieży i studentów do 26 roku życia na podstawie legitymacji - 40 złotych

karnet na 3 transmitowane wydarzenia – 120 złotych
REZERWACJE:  tel. (32) 6-110-621

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).

KONCERT ZESPÓŁ BEDU I TAJNA LISTA
11 kwietnia o godz. 20.00 w klubie Stara Kotłownia zagrają rockowe kapele: Bedu (Częstochowa) oraz chrzanowski skład 

Tajna Lista. Bilety: 10 zł (przedsprzedaż w  Informacji MOKSiR).

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. Ar tyści będą promować 

w Chrzanowie wydaną w marcu płytę "Treezz". Bilety: 15 zł (przedsprzedaż: Informacja MOKSiR) i 20 zł  
(w dniu koncer tu w klubie). Star t: godz. 20.00.
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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.

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

• SPRZEDAŻ • SKUP • 
tel. 662 660 373

GEODETA
mgr inż. Paweł Wydmański

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

Zapraszamy
poniedziałek - piątek

9.00 - 17.00
www.archi-geo.pl

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

Pieski szukają domu

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

Fundacja Dar Serca szuka kochającego domu dla malutkiej suni, 
która wraz z córeczką została zabrana z pseudoschroniska w Olkuszu. 
Córeczka Mania znalazła już nową rodzinę, a Lusia została sama 
i wypatruje kogoś, kto chciałby ją pokochać.
Lusia to spokojna, radosna przytulasta sunia, która potrzebuje tylko 
małego kącika, miseczki z jedzeniem i miłości, za którą odpłaci 
przywiązaniem i wiernością.
Suczka jest przyjazna w stosunku do innych psów i kotów. Zachowuje 
czystość w domu. Umie chodzić na smyczy. Będzie idealnym towarzy-
szem dla osób starszych, a także rodziny z dziećmi.
Lusia jest odrobaczona, zaszczepiona, wysterylizowana i zaczipowana.

Fundacja Dar Serca poszukuje odpowiedzialnego domu dla małego 
drobnego psiaka imieniem Axel. Axel błąkał się dłuższy czas wraz 
z kolegą po małopolskich wsiach, aż  otrzymał pomoc od ludzi 
o dobrym sercu, którzy zgłosili dwóch bezdomniaków do urzędu 
gminy. Psiaki zostały umieszczone w hoteliku dla zwierząt i tam 
mogły znów zaufać człowiekowi. Axel został odpchlony, odroba-
czony, zaszczepiony, wykastrowany i zaczipowany. Jest gotowy do 
poznania nowej rodziny. Psiak umie chodzić na smyczy, jest sym-
patyczny i przyjazny. Jest trochę strachliwy, więc raczej potrzebuje 
domu bez małych dzieci.

LUsia aXeL

Korzystając z przychylności p. 
Jolanty Żebrowskiej - Sybilii 
dyrektora SCKiPGZ, artyści 
wystąpili na scenie Samo-
rządowego Centrum Kultury 
i Promocji Gminy w Zabierzo-
wie, prezentując swoje talenty.                                                                                                                             
Konkurs rozpoczęła pani peda-
gog Elżbieta Roślewska prze-
konując, że w każdym z nas 
drzemią niezwykłe umiejętno-
ści, które tylko czekają na to, 
by je odkryć i zaprezentować. 

Każdy z uczniów gimnazjum 
mógł pochwalić się swoją pasją 
i profesjonalizmem W sumie 
w konkursie zaprezentowało się 
13 uczestników. Wśród artystów 
najwięcej było wokalistów, gra-
jących na instrumentach. Można 
było podziwiać prace plastycz-
ne – niesamowite portrety oraz 
pełne ekspresji rysunki mangi. 
Przepięknie zaprezentowały się 
tańczące dziewczęta. Najwięcej 
pozytywnej energii wniósł zespół 

„Opiuki Rzelaza.” 
(błąd w nazwie 
jest zamierzony) 
w składzie Marta 
Zając, Szymon Mytych, Maciej 
Kucia i Jakub Kopiczak i to oni 
zostali zwycięzcami tegorocz-
nej edycji. Prawdziwym talentem 
wokalnym i niezwykłą wrażli-
wością wykazali się Julia Lato-
sińska i Kacper Wolski, którzy 
zajęli kolejne miejsca.  Pewne jest 
jednak to, że wszyscy uczestnicy 

konkursu mają powody do dumy 
i satysfakcji, przekonując nas 
o swoim niezwykłym talencie. 

 v Katarzyna Dela, 
Elżbieta Roślewska, 

Agnieszka Fila-Bielak.

uCzniowie Gimnazjum im.  
jana matejki „pozytywnie zakręCeni”
W pierwszy dzień wiosny 2014 r. uczniowie Gimnazjum im. 
Jana Matejki w Zabierzowie ładowali się  pozytywną energią, 
podziwiając występy swoich uzdolnionych kolegów i koleżanek, 
podczas drugiej edycji konkursu „Pozytywnie zakręceni”.

Fabuła filmu kręci się głównie 
wokół postaci Rudego oraz kato-
wania go przez Gestapo. Sceny te, 
pokazane bardzo naturalistycznie, 
są wstrząsająco drastyczne. I o ile 
w pierwszych kadrach widok ten 
wywiera ogromne wrażenie, o tyle 
po kilku następnych ujęciach, 
przepełnionych hektolitrami krwi, 
widz przyzwyczaja się do widoku 
jatki i wychodzi z kina z poczuciem 
znużenia cała sytuacją. Dużym 
minusem jest również całkowite 
pominięcie wcześniejszych dziejów 
bohaterów, ich wspólnych wypraw 
harcerskich, działania w szeregach 
PLAN-u i wielu innych akcji, bardzo 

ważnych dla właściwego pokazania 
przyjaźni, jaka łączyła chłopców. 
Adaptacja została wzbogacona jed-
nak o dodatkowe wątki, sceny miłos-
ne, dzięki którym widzowie mieli 
bardziej zbliżyć się do bohaterów.
Odtwórcy głównych ról, których 
twarze nie były wcześniej znane, 
wypadli znakomicie. Zwłaszcza 
grający Rudego, Tomasz Ziętek - 
przekonujący zarówno jako chary-
zmatyczny, radosny młody chłopak, 
jak i ofiara brutalnych tortur. Postać 
Zośki (Marcel Sabat), mimo że nie 
została dokładnie odwzorowana, 
to myślę, że bliższa jest  współ-
czesnym gustom niż jej książkowy 

pierwowzór. Zrozpaczony chłopak 
w obliczu klęski rozważa samobój-
stwo, a w porywie złości szarżuje za 
więźniarką na ulicy Szucha. Wszyst-
kimi bohaterami targają dylematy 
i wątpliwości, odwaga idzie w parze 
ze strachem, determinacja z mło-
dzieńczą lekkomyślnością. Dzięki 
temu nastoletni widzowie w krea-
cjach Ziętka i Sabata mogą doszukać 
się własnego odbicia. 
Mogłoby się wydawać, że „Kamie-
nie na szaniec” Aleksandra Kamiń-
skiego to stara, zakurzona lektura 
szkolna, po którą pod przymusem 
sięgają tylko gimnazjaliści. Giliński 
zmienia ją jednak w poruszającą 

opowieść o młodzieńcach, harce-
rzach, którzy zawieszeni miedzy 
dzieciństwem a dorosłością stara-
ją się prowadzić normalne życie, 
poznają smak pierwszej miłości 
w świecie przepełnionym przemo-
cą i śmiercią, nawiązują przyjaźnie, 
przeciwstawiają się okupantowi. 
Mimo fali krytyki ze strony histo-
ryków uważam, że ‘’współczesne’’ 
„Kamienie na szaniec” trafiły do 
serc młodych odbiorców i zdemen-
towały mit, że film na podstawie 
lektury musi być tak samo nudny 
jak ona.

 v Joanna Sułkowska,  
klasa III a gimnazjum w Tenczynku

Kamieniem W „Kamienie na sZaniec”? recenZJa
Reżyser, Robert Giliński, zaczyna swą opowieść od momentu, gdy Alek, Rudy i Zośka działają już od dłuższe-
go czasu w Małym Sabotażu. Początkowe sceny  filmu rozgrywają się w szybkim, dynamicznym tempie, co 
bardzo podoba się młodym widzom, gdyż otrzymują oni silne wrażenia, znane z hollywoodzkich odsłon. Zośka 
usuwa hitlerowskie sztandary z murów Polskiej Akademii Nauk, Rudy urządza zadymę podczas seansu w kinie. 
Wszystko rozgrywa się w rytm muzyki łukasza Targosza, która świetnie oddaje charakter scen.
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BIURO TŁUMACZEŃ

www.lexa.com.pl

tel. kom.: 607 755 722

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

Rynek 5/3, 32-050 Skawina

CENTRUM DOCIEPLEŃ MIESZALNIA FARB I TYNKÓW

FARBY • TYNKI • OCIEPLENIA • FILZY •PANELE • DRZWI • ŁAZIENKI i inne
PŁYTY GIPSOWE • WEŁNA MINERALNA •PROFILE • TAPETY – duży wybór

 INSTALACJE 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)

NAJWIĘKSZY WYBÓR KOLORÓW FARB I TYNKÓW W REGIONIE

PRODUCENT STYROPIANU

32-065 Krzeszowice, ul. Zagrody 4
tel. 12 282 03 96    www.ban-bozek.pl

Materiały montażowe i wykończeniowe

Promocyjne ceny
na cały nasz asortyment

dociepleniowy

ZAPRASZAMY
DO SKLEPU FIRMOWEGO


