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Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia
oraz nadchodzącego Nowego Roku,
wszystkim naszym
Czytelnikom, Klientom i Współpracownikom
życzymy wszystkiego co najlepsze,
dużo radości i dobroci od ludzi, szczęścia osobistego,
pogody ducha, powodzenia w realizacji planów
prywatnych i zawodowych.
Aby zarówno podczas świątecznych dni
jak i w całym 2014 roku nie zabrakło zdrowia,
rodzinnego ciepła i wszelkiej pomyślności.
Z serdecznymi pozdrowieniami
Redakcja

OPTYK OKULISTA
Świąteczna
wyprzedaż

Naszym Klientom i Współpracownikom
życzymy zdrowych i spokojnych Świąt
oraz szczęśliwego Nowego Roku!
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Kryspinów:

12 346 33 99
788 15 16 17
Zabierzów:

536 987 654
888 34 35 35

KRZESZOWICE

UL. DASZYŃSKIEGO 2,
TEL. 792 608 139

TRZEBINIA

UL. RYNEK 4,
TEL. 32 753 37 30

WWW.OPTYKA-VICTORIA.PL

Sprzedam trzy widokowe
działki budowlane w Beskidzie Niskim
4 a, 13 a oraz 19 a. Tel. 696 595 118
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Około tydzień przed świętami Bożego Narodzenia w Wiedniu ma miejsce ekumeniczna
uroczystość, podczas której Płomień jest przekazywany mieszkańcom miasta i przedstawicielom
organizacji skautowych z wielu krajów europejskich. Związek Harcerstwa Polskiego do czasu
wejścia Polski do Unii Europejskiej odbierał Światło na przejściu granicznym na Łysej Polanie
w Tatrach. Obecnie przekazanie co roku odbywa się naprzemiennie raz na Słowacji, raz w Polsce.
Od 1991 roku małopolscy harcerze dostarczają Betlejemskie Światło Pokoju do Krakowa.
Tu odbywa się wielka uroczystość
ść
ść, na którą zjeżdżają reprezentacje hufców Chorągwi
Krakowskiej, a także z innych regionów Polski oraz z zagranicy. Biorą one udział w apelu na
dziecińcu Zamku Królewskiego na Wawelu oraz w uroczystej Mszy Świętej w Bazylice Mariackiej,
podczas której, Kardynał - Metropolita Krakowski wita Światło w Małopolsce. Po mszy komendant
Chorągwi przekazuje lampiony ze Światłem wszystkim przybyłym delegacjom. Jest to również
okazja do wspólnego kolędowania i podzielenia się opłatkiem.
Od tej chwili Światło wędruje dalej do parafii, szkół, instytucji, władz samorządowych,
rektorów wyższych uczelni. Światło dociera również do wszystkich tych, którzy chcą je ugościć
w domu, jest przekazywane na zbiórkach skąd trafia na wigilijne stoły rodzin naszych harcerzy
i instruktorów, niosąc pokój i wzajemne zrozumienie.

Harcerze i Instruktorzy Hufca ZHP Krzeszowice mają przyjemność zaprosić wszystkich
mieszkańców naszej gminy na uroczyste przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju w dniu
22 grudnia (niedziela) na płycie krzeszowickiego Rynku.
Uroczystości rozpoczną się Mszą Świętą Kościele parafialnym w Krzeszowicach o godzinie
18:00, następnie o godzinie 19:00 na płycie krzeszowickiego Rynku rozpalimy harcerską watrę
płonącą ogniem z Betlejem, od której każdy będzie mógł odpalić świeczkę i zabrać Płomień do
swojego domu, by postawić go na wigilijnym stole. Towarzyszyć temu będzie wspólne
kolędowanie.

Tegoroczne hasło Betlejemskiego Światła Pokoju „Wyjdź z cienia. Pokaż dobro!” to nawoływanie
do podjęcia wyzwania stania się lepszym, zaproszenie do pracy nad sobą, niepowtarzalny czas na
zmianę siebie. Wiemy, że tylko autentyczny przykład pociąga za sobą innych, dlatego sami
wymagamy najwięcej od siebie. Wierzymy, że każdy z nas posiada w sobie dobro, którym może
zarażać innych.
W imieniu zuchów, harcerzy i instruktorów Komenda Hufca ZHP Krzeszowice prosi o przyjęcie
Betlejemskiego Światła Pokoju. My, harcerze sprowadzając Betlejemski Ogień do Polski
i roznosząc Go do wszystkich, którzy gotowi są na Jego przyjęcie, którzy Go potrzebują
i wyczekują, pełnimy służbę w imię pokoju, zrozumienia i pojednania pomiędzy ludźmi z bliska
i z daleka.

Z harcerskim pozdrowieniem

Akcja "Betlejemskie Światło Pokoju" została zorganizowana po raz pierwszy w 1986 roku
w Linz, w Austrii, jako część wielkich bożonarodzeniowych działań charytatywnych na rzecz
dzieci niepełnosprawnych oraz osób potrzebujących. Akcja nosiła nazwę „Światło w ciemności” i
była propagowana przez Austriackie Radio i Telewizję (ORF). Rok później patronat nad akcją
objęli skauci austriaccy. Roznosili oni ogień z Betlejem do różnych instytucji – szpitali,
sierocińców, urzędów, aby w czasie Bożego Narodzenia stał się on żywym symbolem pokoju,
braterstwa, nadziei i miłości.

CZUWAJ!

Każdego roku dziewczynka lub chłopiec, wybrani przez ORF, spośród dzieci działających
charytatywnie, odbierają Światło z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Następnie Światło
jest transportowane do Wiednia za pośrednictwem austriackich linii lotniczych. Jeżeli ze względu
na skomplikowaną sytuację w relacjach izraelsko-palestyńskich zdarzało się, że nikt z Austrii nie
mógł odebrać Światła w samym Betlejem, wtedy dzieci izraelskie i palestyńskie przewoziły Ogień
do Tel Awiwu, a nawet do samego Wiednia.

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

WYNAJMĘ
PODNOŚNIK
KOSZOWY
o zasięgu 25 m góra, 15 m bok

• WYCINKA DRZEW
• CZYSZCZENIE RYNIEN
• OGÓLNE PRACE
NA WYSOKOŚCIACH

tel. 604 932 643

FELIETON

Opowieść wigilijna

Wielkimi krokami zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. Najbardziej wyczekiwane, najpiękniejsze i najbardziej rodzinne ze wszystkich świąt chrześcijańskiego kalendarza. Nawet jeśli komuś przez przypadek umknęłoby
że mamy grudzień z pewnością przypomną o tym piękne dekoracje ulic,
sklepów, zabiegani ludzie spieszący za ostatnimi zakupami…

Boże Na rodzen ie to
szczególny okres kiedy
staramy się być z bliskimi, kiedy staramy się nie
kłócić, nie zrażać do siebie ludzi, gdy wyciągamy do siebie wzajemnie
dłoń do pojednania. To
czas kiedy nikt nie powinien być sam – niestety
w dzisiejszym zaganianym, konsumpcyjnym
świecie ta zasada powoli
zaczyna się zacierać – nie
chcemy dostrzegać tego
co nie pasuje do naszego „idealnego” świata.
Mimo wszystko jednak
wciąż jeszcze staramy się
być lepsi chociaż przez te
kilka dni w roku.
To taki specyficzny okres,
kojarzący się wszystkim
z czymś wyjątkowym.
Dorośli przeważnie sięgają
do czasów swego dzieciństwa,
zapachu mandarynek i pomarańczy, zapachu świerka przyniesionego z lasu i wosku ze
świeczek, które go oświetlały.
To widok mamy krzątającej się
po kuchni, robiącej ciasto na
pierogi i ojca udającego że jej
pomaga, aromat wigilijnego
bigosu z grzybami i wyjętego z pieca makowca. To sio-

stra oglądająca tradycyjne, jak
co roku tego szczególnego 24
grudnia „Opowieść Wigilijną”,
i brat który narzeka na białą
koszulę z krawatem. I w końcu
ten jedyny w roku wieczór „bardzo ciepły choć grudniowy”
łamanie się opłatkiem, życzenia i uroczysta kolacja z tymi
specjalnymi potrawami, które
w wielu rodzinach serwowane są tylko raz w roku –żeby

było wyjątkowo, żeby
było na co czekać. Zniecierpliwione dzieciaki
zerkające raz po raz na
prezenty pod choinką,
zjadające w pośpiechu
przysmaki przygotowane przez rodziców – albo
nie mogące z ekscytacji
nic przełknąć i rodzice, dziadkowie, ciocie,
wujkowie patrzący na
to z pobłażliwą wyrozumiałością – w końcu
wszyscy byliśmy kiedyś
dziećmi.
Z okazji tych pięknych
Świąt chciałabym życzyć
wszystk im czytelnikom ciepłych spotkań
w rodzinnym gronie,
m i łości okazywa nej
na co dzień – nie tylko od święta, zdrowia,
cierpliwości i wyrozumiałości
co w dzisiejszych czasach tak
bardzo potrzebne.
Wesołych Świąt.

vv Izabela Szatyn

email: go _ izabelaszatyn@op.pl

małopolski

Pasaż TP

Reklamy

Krzeszowice,
ul. Legionów Polskich 1
Budynek po byłej siedzibie Telekomunikacji Polskiej

FAJNY SKLEP
Kosmetyki
Prezenty
Zabawki
Kawa dla
klientów

Parter

Agencja Ochrony Osób i Mienia

Krzeszowice, ul. Legionów Polskich 1, tel. 725 555 655
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Projekt edukacyjny ZIELONY DOM
czyli o architekturze inaczej
„ZIELONY DOM czyli o architekturze inaczej” to projekt edukacyjny skierowany do mieszkańców terenów wiejskich oraz osób
zainteresowanych bio ARCHITEKTURĄ. Dzieci i młodzież na
warsztatach twórczych w 2013 roku będzie projektować dom
wspólnie z architektem, który zostanie następnie zrealizowany
w 2014 roku przez uczestników zajęć wraz z ich rodzicami.
Beneficjenci dowiedzą się co
wspólnego ma tradycyjna,
wiejska architektura z tzw.
zieloną architekturą. Dzieci będą miały możliwość
opowiedzieć o swoich
doświadczeniach projektanta
rówieśnikom mieszkającym
w Krakowie podczas pokazu
wspólnie zaprojektowanego obiektu ze słomy i gliny.
W czasie wykładu, w Krakowie, osoby zainteresowane poruszanym tematem będą mogły poznać
przykłady europejskich realizacji zielonej architektury. A wszystko po
to żeby zrozumieć swoje korzenie,
poznać tajniki naturalnej architektury i zdobyć nowe umiejętności.
Chcielibyśmy poprzez realizację
projektu uzbroić dzieci i młodzież
z Gminy Wielka Wieś w narzędzia
do promowania swojej kultury, regionu poprzez znajomość zagadnień
dotyczących ekologicznej ARCHITEKTURY. Udział w projekcie
umożliwi im dostęp do kultury, próbę
jej współtworzenia, zdobycie nowych
umiejętności oraz rozwinięcie kreatywności szczególnie u młodych
uczestników. Projekt pozwoli na
docenienie swoich korzeni, da im
radość z tworzenia oraz znajomość
zagadnień z architektury, także architektury krajobrazu.
Powoli dobiega końca realizacja
pierwszej części projektu. Architekt
Małgorzata Gniadek- Drozd prowadzi warsztaty interaktywne z dziećmi
ze Szkoły Podstawowej im. ks. S.
Konarskiego w Wielkiej Wsi.

Dzięki otwartości Pani Dyrektor
- Marty Stochalskiej-Budzyn oraz
dobrej współpracy z nauczycielami,
głównie panią Agnieszką Habiną,
młodzi ludzie mają możliwość zdobyć umiejętności projektowania oraz
wiedzę dotyczącą tradycyjnej wiejskiej architektury oraz naturalnych
surowców, z których powstają nowoczesne realizacje architektoniczne.
Naszym partnerem strategicznym jest
Gmina Wielka Wieś, która udostępniła działkę w Prądniku Korzkiewskim, na niej w przyszłym roku stanie
zaprojektowany domek z gliny i słomy. Fundacja WyspArt w powstałym
obiekcie będzie prowadzić działania
artystyczne i edukacyjne dotyczące
min. zielonej architektury przeznaczone także dla mieszkańców Gminy
Wielka Wieś. Stowarzyszenie Miłośników Doliny Prądnika zrzeszające
głównie mieszkańców wsi, w której
zbudujemy domek będzie pomagało
przy jego budowie i korzystało z jego
wnętrza.
Projekt dofinansowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.
vv www.wielka-wies.pl

małopolski
FELIETON

Historia nauczycielkĄ ŻYCIA

„Poruszenie ludowe rozpoczęło się w Galicji Wschodniej, w cyrkule tarnowskim. Jakub
Szela, chłop ze Smarzowy, uformował z urlopników (zwolnionych ze służby wojskowej)
i zbrodniarzy hufiec w celu tępienia szlachty. Zabijali bezbronnych cepami, wyciągali
z konających wnętrzności, zdzierali z czaszek skórę, rozmiażdżali głowy, nie oszczędzając
kobiet i dzieci. Padło z rąk ciemnego chłopstwa ok. 2000 osób”.
Tak prof. Władysław Smoleński
opisywał rabację galicyjską 1846r.
kiedy to chłopi wystąpili przeciwko szlachcie. Jakie były przyczyny
tych zbrodni?
Wybitny polski historyk prof. Feliks
Koneczny pisał: „Oświata ludowa w Polsce upadała coraz niżej.
W Galicji każdy włościanin, o którym dowiedziano się, że umiał czytać i pisać był brany do wojska na 12
lat. Nawet księża nie mogli szerzyć
oświaty, gdyż każdy kapłan, który
by się tym zajmował, był prześladowany przez rząd, jako podejrzany
o „czynności rewolucyjne”. Z ciemnotą łączyła się straszliwa nędza.
Wszystkie stany zubożały. Szlachta traciła majątki przez powstania,
konfiskaty, cła itp. Dwór ubożejący
dawał coraz mniej zapomóg, które
były biednym chłopom coraz bardziej potrzebne i zaczynała się z tego
wzajemna niechęć chaty i dworu”.
Tę niechęć chętnie wykorzystywali
i podniecali zaborcy, szczególnie
austryjacki. Rozumowano, że najlepiej złamać naród, gdy jeden Polak
stanie przeciwko drugiemu „i zaczęto w austryjackich urzędach płacić
za trupa polskiego szlachcica po 25
guldenów, potem tylko po 10, później coraz mniej.” Pozwalano przy
tym rabować dwory. Później zabrano
się za księży i rabowanie miast.
Czy można było tego uniknąć? Czy

polska szlachta była aż tak zła? Wielu się dziś wydaje, że bycie dobrze
urodzonym oznaczało wygodne
i beztroskie życie, często jednak
było inaczej. Dzieciom „od małego” przypominano do jakiej rodziny należą i jakie z tego wynikają
obowiązki. Częścią wykształcenia
dobrze urodzonych były edukacja
i podróże zagraniczne, gdzie często tracili serce dla swego kraju,
a zachwycali cudzoziemszczyzną.
Jednak nie można tego powiedzieć
o całej szlachcie. Wielu przecież
w najcięższych dla Ojczyzny czasach stało na posterunku. Świadomość swego pochodzenia, sławnych
przodków, była dużym wyzwaniem
i obowiązkiem, który nakazywał
osobistego szczęścia szukać „na
ostatku”. Większość szlachcianek
udzielała się przy tworzeniu szkółek,
ochronek dla dzieci i w przeróżnych
towarzystwach dobroczynnych.
Przykładowo Anna z Działyńskich
Potocka (ur.1846) zamieszkała
wraz z mężem w Galicji, aby ulżyć
biednemu ludowi inicjowała kółka
rolnicze, sklepy, szkółki, czytelnie.
Podczas licznych epidemii tyfusu,
czy cholery, pierwsza szła leczyć
ludzi. Uważała jałmużnę za „najpodlejszą z form miłosierdzia. Łatwiej
dać kilka szóstaków i mieć święty
spokój, niż wejść w przyczynę tej
nędzy, obmyśleć dla niej wyjście”.

Anna Potocka jako pierwsza w kraju
założyła szkołę snycerską w Rymanowie, zachęcała do organizowania
bazarów, gdzie ludzie mogliby sprzedawać swoje wyroby. Widząc wieczny głód wśród górali zainicjowała
sprowadzanie nowych odmian zbóż,
które byłyby wydajniejsze w trudnym, górskim klimacie. Potocka
wspomina w swoich pamiętnikach
także Ignacego Łukaszewicza,
pioniera przemysłu naftowego.
Łukaszewiczowie, choć bezdzietni,
utrzymywali w swoim domu kilku
weteranów, a oprócz nich na wakacje zjeżdżała się młodzież chłopska
z uniwersytetów, którą materialnie
wspierali podczas studiów. Szlachta
nierzadko fundowała stypendia dla
młodzieży, często pod warunkiem,
że po zakończonych studiach będą
pracować dla Polski, która była wówczas pod zaborami.
Anna Potocka napominała okoliczne ziemiaństwo, by zabiegało
o podniesienie poziomu materialnego i duchowego wśród polskich
i ruskich chłopów, nie wszyscy
jednak rozumieli potrzebę takiego
działania. Tę przepaść między biedą,
a ziemiaństwem wykorzystali nie
tylko zaborcy. Pojawiła się bowiem
nowa ideologia, która została później
wykorzystana przez bolszewików
i po zamordowaniu cara Mikołaja II
zapoczątkowała „rządy proletariatu”.

Rządy te zwróciły się przeciwko
„panom” i wkrótce okazało się, że
uderzyły w każdego kto posiadał
jakąkolwiek własność prywatną…
Przytoczę jeszcze jak w kronikach
klasztoru Klarysek w Starym Sączu
opisano wydarzenia, które nastąpiły
po rabacji galicyjskiej: „W r. 1847,
z przyczyny niesłychanego głodu,
nastąpił wielki mór na ludzi. Tak
dalece padali ludzie z głodu i moru,
iż pełne niekiedy cmentarze i kostnice trupów spoczywało w niektórych
koło nas parafii, których nastarczyć
grzebać nie zdołano. Najsroższe
choroby i śmierci po tych miejscach i okolicach pustoszyły, gdzie
się ludzie w zeszłym roku 1846
mordów i rabunków dopuścili na
Szlachcie i Duchowieństwie; samo
prostactwo po części uznawało
karę Bożą nad sobą.”
Niestety obecnie przepaść między
bogatymi, a biednymi w Polsce
wzrasta z każdym rokiem. Rośnie
również niezadowolenie społeczne,
które objawia się w licznych protestach. Do tego wyraźnie obniża się
poziom moralny obywateli. W społeczeństwie musi istnieć pewna równowaga, aby nie doszło w przyszłości do podobnych tragedii. Uczmy
się więc historii i wyciągajmy z niej
wnioski….

vv Monika Rusinek

SKŁAD OPAŁU I DREWNA
F.U. INTER-KUK

604 919 706
608 460 860
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

interkuk@vp.pl
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Porady prawne Powiatowego
Rzecznika Konsumentów
Powiatowy Rzecznik Konsumentów zaleca zachowanie
szczególnej ostrożności podczas zawierania umów poza
lokalem przedsiębiorstwa.
Konsumenci coraz częściej spotkają się z ofertami ze strony firm
prowadzących sprzedaż produktów (usług) poza lokalem przedsiębiorstwa i w wielu przypadkach
zwierają niekorzystne umowy.
Zawieranie i wykonywanie umów
poza lokalem przedsiębiorstwa
podlega przepisom ustawy z dnia
2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz
o odpowiedzialności za szkodę
wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., Nr
22, poz. 271 z późn. zm.).
Konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez
podania przyczyn, składając
stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od
zawarcia umowy. Do zawarcia
takich umów dochodzi w mieszkaniu konsumenta, miejscu pracy
albo na specjalnie organizowanych pokazach odbywających się
w hotelach, podczas wycieczek,
na wakacjach, w sanatoriach,
domach kultury, szkołach. Firmy
zachęcają do udziału w tego typu
imprezach oferując konsumentom
m.in. bezpłatny występ artysty,
poczęstunek, bezpłatne badanie
zdrowia lub prezent. W ten sposób sprzedawane są np. bioharmonizery, odkurzacze piorące,
materace o "cudownych" właści-

wościach, kołdry, filtry do wody,
zestawy garnków, pościel zdrowotna, kuchenki gazowe, a także
zawierane są umowy z nowym
operatorem telekomunikacyjnym,
podmiotami świadczącymi usługi
telewizji satelitarnej i kablowej.
We wszystkich przypadkach podpisanie umowy poprzedzone jest
przekonującą prezentacją, która
jest przygotowana przez bardzo
dobrze wyszkolonego przedstawiciela handlowego. Oferty tego
typu bywają połączone z zastosowaniem perswazyjnych technik
marketingowych, które maja na
celu przekonanie konsumenta,
że ma do czynienia z wyjątkową,
niepowtarzalną okazją. Praktyka pokazuje, że wiele takich niechcianych umów zostało zawartych pochopnie i pod wpływem
impulsu. Ze względu na element
zaskoczenia, brak możliwości
namysłu i porównania ofert na
rynku przepisy wprowadziły dla
konsumenta prawo do odstąpienia
od umowy.
Prawo odstąpienia od umowy
Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 2
marca 2000 r. konsument, który zawarł umowę poza lokalem
przedsiębiorstwa, może od niej
odstąpić bez podania przyczyn,
składając stosowne oświadczenie
na piśmie w terminie 10 dni od

zawarcia umowy. Do zachowania
tego terminu wystarczy wysłanie
oświadczenia przed jego upływem
( dla celów dowodowych z pocztowym potwierdzeniem nadania).
W razie odstąpienia od umowy
umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony
z wszelkich zobowiązań. To, co
strony świadczyły, ulega zwrotowi
w stanie niezmienionym, chyba
że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot
powinien nastąpić niezwłocznie,
nie później niż w terminie 14 dni
od odstąpienia od umowy. Jeżeli
konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich
odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty. W przypadku,
gdy konsument skorzystał z przyznanego mu prawa do odstąpienia
od umowy na nabycie określonego
towaru lub usługi, to odstąpienie
konsumenta od tej umowy jest
skuteczne, także wobec ewentualnej umowy o kredyt wiązany..

vv Jolanta Banyś

Powiatowy Rzecznik
Konsumentów w Olkuszu

Weekend pełen mikołajkowych atrakcji za nami!

W dniach od 6 do 8 grudnia Factory przygotowało dla swoich klientów
świąteczne niespodzianki. Dziecięcej radości nie było końca.

Siódmego i ósmego grudnia niezwykłe atrakcje czekały na najmłodszych, m.in.: telewizja Św.
Mikołaja, w ramach której dzieciaki
mogły wziąć udział w nagraniu teledysku. W czasie imprezy odbyły się
także warsztaty aktorskie dla dzieci
oraz świąteczne gry
i zabawy. Dodatkowo z myślą
o wszystkich dzieciakach, przygotowany został kącik świątecznych
ozdób, malowanie buziek oraz oczywiście spotkanie ze Św. Mikołajem.
Mikołajkowe atrakcje dla dzieci
zostały wzbogacone atrakcyjnymi rabatami cenowymi podczas
„Piątku Pełnego Mikołajkowych
Okazji”. Sklepy Atlantic, Desigual,
Vero Moda i Deichmann oferowały
swoim klientom 20 proc. rabatu na
cały asortyment, Gino Rossi kusił

niezwykłą okazją, jaką były dwie
pary butów w cenie jednej. W piątek
można było także w okazyjnej cenie
zakupić prezenty dla najmłodszych.
Sklep SMYK oferował 15 proc.
rabatu na zabawki marki Smiki,
a Kinderplaneta kusiła promocją,
w której trzy godziny zabaw otrzymywano w cenie jednej.

****

****
Willa Emaus****
to piękny pensjonat
o wyższym standardzie
w Beskidzie Cieszyńskim,
w malowniczej i spokojnej
okolicy pod górą Godulą.

PROMOCYJNE CENY PAKIETÓW WEEKENDOWYCH:

WYKORZYSTAJ
ZIMOWĄ OKAZJĘ

Postaw na innowacyjną technikę i ograj
zimowe chłody. Teraz, dzięki specjalnej
zimowej ofercie OKNOPLAST, na zakupione
okna możesz otrzymać super rabaty
nawet do 43%*.
PARTNER HANDLOWY
OKNOPLAST

Krzeszowice, ul. Kościuszki (obok CPN)
tel. 12 282 36 66, 606 633 791
krzeszowice@olmar.com.pl

SUPER
RA BAT Y
DO

Romantyczny weekend we dwoje
w rozkosznym Apartamencie Księżna de Beaufort

43%

*

* Promocja dotyczy okien zakupionych w okresie
od 18 listopada do 31 grudnia 2013, z terminem
odbioru w okresie styczeń – marzec 2014.
Szczegóły w salonach sprzedaży.

www.oknoplast.com.pl
Facebook: Oknoplast.Polska
YouTube: OKNOPLASTgroup
Twitter: @Oknoplast1

- dwie noce ze śniadaniami, obiadokolacje
- dwie sesje w unikatowym wellness
przy świecach i z butelką szampana
Cena za pakiet: 319 PLN

****

Weekend rodzinny dla rodzin z 1-2 dzieci do 12 lat
- dwie noce ze śniadaniami, obiadokolacje
- dwie sesje w unikatowym wellness z pucharkami lodów
- do dyspozycji kamienne ognisko
z grillem oraz jedyny w Środkowej Europie Green Bowling
Cena za pakiet: 479 PLN

Promocja obowiązuje od 7.11.2013 r. do 31.01.2014 r
Tylko dwie godziny jazdy samochodem z Krakowa!
Ok. 30 minut jazdy z Ustronia!

739 53 Komorni Lhotka 30 (Ligotka Kameralna 30), Republika Czeska

www.willaemaus.cz willaemaus@email.cz +420 602 735 872

Porozumiesz się z nami w języku polskim! Serdecznie zapraszamy do kontaktu.
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"U GÓRALA"
U NAS NAJTANIEJ!

WSZYSTKO Z DREWNA

Czynne:
pon - piątek 9.00 - 17.15,
sobota 9.00-13.00.

MOŻLIWOŚĆ DOWOZU
WŁASNYM TRANSPORTEM

Producent wyrobów z drewna oferuje:
• Boazerię wewnętrzną świerkową 7 cm, 9 cm
• Podbitkę pod dachy
• Boazerię zewnętrzną 13 cm, 15 cm
• Bardzo duży asortyment
listew wykończeniowych z:
lipy, świerka, buka, dębu i jesionu
• Deski podłogowe, tarasowe, schody,
poręcze, tralki, sztachety, więźby dachowe
• Akcesoria ogrodowe
• Akcesoria kuchenne
• Drewniane zabawki dziecięce
• Ozdoby, bibeloty
• Skrzynki do decupage
NOW
oraz
• Pły OŚĆ!
ty O
• DRZWI
• Pły
ty st SB
o
• MEBLE OGRODOWE
• Skl larskie
ejka
• MEBLE POKOJOWE
- salon, sypialnia
- tradycyjne i nowoczesne

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
OGROMNY WYBÓR I NISKIE CENY!

Z okazji
Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku
życzymy naszym Klientom
ci, spokoju i rodzinnego ciepła
radoś
dużo

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

małopolski
KĄCIK KULINARNY Kuchnia na Wzgórzu

Schab pieczony z powidłami śliwkowymi

Schab pieczony z powidłami śliwkowymi, pomysł na tą potrawę przyszedł mi
nagle do głowy wprowadziłam go w czyn, prawie od razu iii .. genialne połączenie
smakowe. Przepyszny wilgotny schab został podany z ryżem i warzywami na
parze. Rodzina uznała, że to wręcz świąteczny obiad :) i zamówili powtórkę na pierwszy dzień Świąt.

Schab pieczony z powidłami śliwkowymi
1,5 kg schabu wieprzowego bez kości
4 łyżki powideł śliwkowych
1 łyżeczka czerwonej słodkiej papryki
3 łyżki oliwy
2 łyżki octu śliwkowego
(sądzę, że inny owocowy też będzie ok)
• świeżo zmielony pieprz
• sól do smaku
• 2 łyżeczki brązowego cukru
(u mnie powidła nie były bardzo słodkie)
Schab umyć w zimnej wodzie, wysuszyć, po nakłuwać
widelcem lub takim urządzeniem do mięsa. Pozostałe
składniki wymieszać i tym posmarować całe mięso,
z górnej strony trochę grubiej ( fajnie potem wygląda).
Zostawić w ten sposób mięso w lodówce na godzinę
minimalnie. Potem wkładamy do zimnego piekarnika
•
•
•
•
•

i ustawiamy temperaturę 180 C i pieczemy przez 1,5
godziny. I gotowe. Ja do tego podałam bukiet warzyw
(marchewka, brokuły kalafior – mrożonka ) ugotowane
na parze, a do tego biały ryż wymieszany z brązowym
ryżem.

Jabłka zapiekane czyli zdrowy deser

Jabłka zapiekane to u nas ostatnio deser numer jeden, za każdy razem
są inne, czym innym doprawione. To również lżejsza wersja jabłek z kruszonką. Do deseru używamy obecnie już ostatnich zapasów naszych
jabłek, które przetrwały zimę.

Jabłka zapiekane z płatkami owsianymi
• 6 jabłek
• 3 łyżki płatków owsianych
• 3 łyżki brązowego cukru
• 2 łyżki syropu klonowego
• 2 łyżki wody
• garść żurawiny suszonej
Jabłka obieramy, wycinamy gniazda nasienne, kroimy
na mniejsze kawałki. Jabłka układamy w półmisku żaroodpornym posypujemy płatkami, żurawiną,
cukrem i podlewamy wodą wymieszaną z syropem
klonowym. Całość wkładamy do zimnego piekarnika
i nagrzewamy do 180C i pieczemy do zarumienia
jabłek, w moim piekarniku około 35 minut. Podajemy
gorące. Smacznego!.

Wszystkiego najlepszego
z okazji zbliżających się Świąt, zdrowia,
szczęścia, radości i spotkań z bliskimi
oraz samych smakołyków
na Państwa stołach,
tego życzę Państwu i sobie na te święta.
vv Ulla Pałka
Ten i więcej przepisów na stronie:
www.kuchnianawzgorzu.pl
oraz na profilu na facebooku:
www.facebook.com/kuchnianawzgorzu

Bądź piękna z Oriflame

SERWIS TIR

USŁUGI SERWISOWE SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH I NACZEP
DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA
WYKONUJEMY REMONTY:
SILNIKÓW, SKRZYŃ BIEGÓW, ZAWIESZEŃ, MOSTÓW
TEL. 12 419 00 09, 601 428 929
WIELKA WIEŚ, UL. WESOŁA 42 (obok Urzędu Gminy)

"Jeszcze chwila, jeden krok
I wejdziemy w NOWY ROK
Niech się życie z górki toczy,
Niech Ci wiatr nie wieje w oczy,
Niechaj spełnią się marzenia
W Dzień Bożego Narodzenia"
Witam wszystkich serdecznie w tym Świątecznym
czasie. Dzisiaj zamiast porad zapraszam
na rozdanie Mikołajkowych prezentów.
Każdy kto odwiedzi Biuro Oriflame
w Krzeszowicach do 31.01.2014 r.
może skorzystać bezpłatnie z:
- badania cery,
- doboru kosmetyków,
- próbek,
- porad makijażowych
i wielu innych niespodzianek.
Zrób sobie prezent, zabierz koleżankę, przyjaciółkę i umów się na spotkanie.

Biuro Niezależnego Konsultanta w Krzeszowicach
ul. Legionów Polskich 1 (budynek TP), I piętro
• Poniedziałek, środa i piątek 11.00 - 15.00. •
• Wtorek 12.00 – 18.00 • Czwartek 12.00 – 18.00

(odbiór kosmetyków zamówionych z odbiorem do BR w OLKUSZ-2)

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

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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W cukierni Pana Zbigniewa Stochalskiego

Na początku grudnia 2013 r. uczniowie klasy II Szkoły Podstawowej w Białym
Kościele udali się wraz z wychowawczynią i Panią Agatą Mosur na wycieczkę
do cukierni Pana Zbigniewa Stochalskiego, która mieści się przy ul. Szkolnej
13 w Wielkiej Wsi. Uczniowie zabrali ze sobą kuchenne fartuszki oraz dobry
humor, gdyż przebywanie w słodkim świecie, pośród ciast, ciasteczek, kremów,
marcepanów i pierników to marzenie każdego dziecka. A marzenie to spełniło
się dzięki uprzejmości Pana Zbigniewa Stochalskiego – właściciela cukierni.
Głównym tematem naszego spotkania była tradycja wypiekania
pierników w związku z „mikołajkami”. Tutaj dowiedzieliśmy się,
że ciasto piernikowe musi mieć
w swoim składzie prawdziwy miód
i przyprawy korzenne (cynamon,
imbir, goździki). Pierniki zaś można ozdabiać kolorowym lukrem,
migdałami. Na miejscu poznaliśmy również bliżej warsztat pracy
cukiernika. Praca ta odbywa się
w pomieszczeniach z piecami
i urządzeniami do wyrobu ciast,
mas w pozycji stojącej w wysokiej
temperaturze. Natomiast do zadań
cukiernika należy przede wszystkim wypiekanie ciast i ciasteczek
o różnych kształtach, gramaturach, przekładanych nadzieniami,
polewami i kuwerturą przy użyciu
odpowiednich maszyn i urządzeń
oraz sprzętu cukierniczego. Cukiernik musi też ocenić przydatność
surowców i wtedy dopiero używa
ich do produkcji. A dodać trzeba, że
wszystko, co wypieka się w cukierni Pana Zbigniewa Stochalskiego
oparte jest na wyselekcjonowanych i ekologicznych produktach.
Cukiernik przygotowuje także
nadzienia, kremy, galaretki, polewy. Formuje ciasta, wypieka je oraz
przekłada odpowiednimi masami
i wykańcza cukrem, polewami,
w zależności od rodzaju ciasta.

Po części teoretycznej dzieci przystąpiły do działania i z wielkim
zaangażowaniem i radością wycinały z ciasta kruchego i piernikowego różne kształty ciasteczek. Nad
wszystkim pieczę sprawowała Pani
Iwonka – mistrzyni cukiernictwa,
która służyła radą i pomocą. Dzieci
układały swoje wykrojone ciasteczka na blaszki, które pan cukiernik
umieszczał w piecu.
Następnie udaliśmy się do stołu,
gdzie czekał na nas zestaw kolorowych lukrów, którymi dzieci
ozdabiały pierniczki według
własnego pomysłu. Na zakończenie spotkania w cukierni dzieci
dekorowały babeczki wypełnione
słodką masą. Do dekoracji miały:
truskawki gruszki, winogrona, kiwi

i brzoskwinie.
Nasz pobyt w cukierni zakończył
się po dwóch godzinach i każdy
z uczestników otrzymał w prezencie słodki upominek, który był dla
nas prawdziwą niespodzianką. Serdecznie dziękujemy Panu Zbigniewowi Stochalskiemu za gościnę, za
czas, który nam poświęcił, przekazaną wiedzę i umożliwienie nam
wykorzystania jej w praktyce. Dzięki tej wizycie mieliśmy możliwość
poznania „od kuchni” pracy cukier-

nika. A wiedzę i umiejętności

zdobyte w cukierni z pewnością
wykorzystamy podczas przygotowywania słodkich upominków na
Święta Bożego Narodzenia..
vv Joanna Zięba

KOMINKI I PIECE
WOLNOSTOJĄCE
www.kominkigp.pl
Z GAZETKĄ

5%
RABATU

KOMINKI GP SP. Z O.O.
Kraków, ul. Wielicka 25
tel./fax: 12 261 17 10
biuro@godin.com.pl
KRS: 0000378498

PRYWATNE SZKOŁY ZAOCZNE

Mgra Stefana Kwietniowskiego
z uprawnieniami szkół publicznych
w Krakowie, Krzeszowicach i Wieliczce.

prowadzą ZAPISY od lutego 2014 r.
na semestr pierwszy i semestry wyższe do następujących szkół:

• LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ZAOCZNE - 3 lata
• POLICEALNE STUDIUM ZAWODOWE ZAOCZNE - 2 lata
administracja, rachunkowość, ochrona fizyczna osób i mienia - nowość!

Informacje: 12 276 50 91, 604-266-151
email: psz_kwietniowski@poczta.onet.pl
www.szkolazaoczna.com.pl
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GEODETA
mgr inż. Paweł Wydmański

małopolski

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

Zapraszamy

www.archi-geo.pl

poniedziałek - piątek

9.00 - 17.00

Puchar Świętego Mikołaja w rękach Przedszkolaków z Tenczynka
6 grudnia jak co roku Centrum Kultury i Sportu
w Krzeszowicach zorganizowało już X Turniej
o Puchar Świętego Mikołaja dla przedszkolaków
z całej Gminy Krzeszowice. Ciekawe konkurencje
sportowe sprawiły, że dzieci świetnie się bawiły
i bardzo dzielnie walczyły. Drużyną zwycięską
okazały się przedszkolaki z Przedszkola Samorządowego w Tenczynku otrzymując wspaniały puchar
od samego Świętego Mikołaja. Dzieci przygotowała
Pani Barbara Socha. II miejsce ex aequo zajęły
przedszkolaki z oddziałów z Zalasu i Małe Tygryski,
a III miejsce reprezentacja z Ostrężnicy.

SPOTKANIE Z ANDRZEJEM PILIPIUKIEM
pisarzem i publicystą, laureatem nagrody literackiej im. Janusza A. Zajdla. Miarą jego sukcesu
jest 26 napisanych powieści wydanych w ciągu
dekady, 600 tysięcy sprzedanych książek i miejsce na podium ścisłej czołówki najpoczytniejszych pisarzy w Polsce.

AUTO CZĘŚCI KRIS
FILTRY, OLEJE
TARCZE, KLOCKI, SZCZĘKI
ŚWIECE, KABLE
AKUMULATORY
ELEMENTY ZAWIESZENIE I KAROSERII
ROZRZĄDY, ROLKI, PASKI
KOSMETYKI SAMOCHODOWE
I WIELE INNYCH AKCESORIÓW

KRZESZOWICE, UL. KOŚCIUSZKI 54 (pawilon Biedronki)
PON - PT 800 - 1700, SOB. 800 - 1300
TEL. (12) 282 03 15, 783 285 834

11 grudnia 2013 roku o godzinie
18, miłośników prozy Andrzeja Pilipiuka przybywających do
Biblioteki na spotkanie z pisarzem, zaskoczył niecodzienny
widok: o stertę słomy, stały oparte grabie i widły, a obok wisiało siodło i chomąto – kultowe
gadżety z opowieści o Jakubie
Wędrowyczu.
Autor takich powieści jak „Operacja Dzień Wskrzeszenia”,
„Wampir z MO”, „Kuzynki”,
wyglądał również nietuzinkowo, w czerwono-krwistej koszuli,

z zawieszonym na szyi zegarem
słonecznym.
Prawie dwugodzinne spotkanie
przybrało charakter rozmowy,
padały pytania o początki twórczości, życie osobiste, zawodowe,
a nawet ulubione postacie stworzone przez autora. Andrzej Pilipiuk swoje odpowiedzi ubarwiał
anegdotami z czasów, kiedy był
jeszcze mało znanym pisarzem
i jedyne teksty który wydawca
przyjmował do druku, to kontynuacja „Pana Samochodzika”,
w dodatku pod pseudonimem.

W trakcie spotkania jedna
z fanek wręczyła pisarzowi własnoręcznie przygotowany prezent
owinięty w szary papier. Były
tam takie „perełki” jak PERŁA
MOCNA czy PRYTA PIGWOWA , tematycznie nawiązujące do
cyklu powieści o Wędrowyczu.
Na zakończenie wieczoru, licz-

nie zgromadzona publiczność
ustawiła się w długiej kolejce po
autografy. Spotkanie z pisarzem
zorganizowane zostało dzięki
staraniom Klaudii Węgrzyn,
bibliotekarki z Nawojowej Góry.
vv Miejsko-Gminna Biblioteka
Publiczna w Krzeszowicach

CZĘŚCI DO SAMOCHODÓW WSZYSTKICH MAREK. KONKURENCYJNE CENY!!!

170 m kw.
plus około
14 a placu

HALA
W RĄCZNEJ
(GMINA LISZKI)

do wynajęcia
pod magazyn

TANIO!!!

tel. 607-161-394

Kompra

Stefan Waydenfeld:
Droga lodowa
W Drodze lodowej jak w soczewce skupiają się
losy setek tysięcy Polaków po wybuchu II wojny
światowej. Pokazana jest długa i straszna droga
jaką pokonywali Polacy – od Syberii, przez kolejne
radzieckie republiki, aż po Bliski Wschód. Widzimy
wyniszczającą pracę, niepewność i nieustanne
zagrożenie, ale też przyjaźnie, zaradność i nadzieję
wbrew ponurej rzeczywistości.

Sławomir Koper:
Kobiety w życiu Mickiewicza
Autor książki zebrał w ramach jednej publikacji
wątki związane z życiem osobistym Adama
Mickiewicza. A było ono niezwykle burzliwe
i ciekawe. Jest to zbiór kilkunastu esejów
opisujących prywatne przeżycia poety, które
powstały na podstawie dostępnych obecnie
źródeł.

Krzysztof Piskorski:
Cienioryt

Urok siedemnastowiecznych zaułków, tempo
opowieści spod znaku płaszcza i szpady
Aleksandra Dumasa, tajemnice, odrobina
magii. Wszystko to składa się na Cienioryt,
nową powieść Krzysztofa Piskorskiego, jednego
z najzdolniejszych twórców polskiej fantastyki.

B I U R O R AC H U N KO W E

Jesteśmy z Wami od 1990 r.
ul. K. K. Wielkiego 29, 32-300 Olkusz, tel. 32 754 56 70

J. M. R. Michalski : Orły i wrony
Rzeczpospolita staje na progu nowego konfliktu.
Zachodnie tereny Królestwa Polskiego trawione
są pożarami i bezlitosną ręką okrutnego najeźdźcy. Monarcha wzywa swych najdzielniejszych
rycerzy, wśród których prym wiedzie straszny
kniaź. Wierny żołnierz rozdarty pomiędzy miłością
do kobiety, a żarliwym uczuciem do ojczyzny
będzie zmuszony podjąć decyzję, która może
zaważyć na losach całej Rzeczpospolitej.

Emily Diamand :
Okup drapieżców, t. 1 ;
Dzieci potopu, t. 2
Mamy rok 2216. Ziemię dotknął wielki potop i
cały znany nam świat, zniknął pod powierzchnią wody. Teraz wszystko jest inne. Nie ma
komputerów, zaawansowanej technologii,
nawet prądu. Londyn to miasto biedaków,
a na morzu szaleją drapieżcy... Interesująca
powieść młodzieżowa. z gatunku fantasy..

VLeo Buscaglia :
Jesień liścia Jasia

Jesień liścia Jasia to ciepła, cudownie mądra
i uderzająco prosta opowieść o życiu i śmierci
splatających się w jedną całość. W tej książce liść Jaś
i jego przyjaciele zmieniają się wraz z następującymi
po sobie porami roku i zbliżającą się zimą, aby
w końcu ze śniegiem spokojnie opaść na ziemię.
Sposób przedstawienia tego niezwykle delikatnego
tematu, który jest przecież elementem prawdziwego
życia, skłania do przemyśleń i porusza zarówno
dzieci, jak i dorosłych.

Bogna Ziembicka:
Droga do Różan, t. 1 ;
Wiosna w Różanach, t. 2

Romantyczna opowieść o miłości, przyjaźni
i rodzinie. O tym, że chcemy kochać i być
kochane. O przyjemności, jaką czerpiemy z
drobnych rzeczy: zapachu świeżego chleba,
smaku konfitury z czereśni, feerii barw różanego ogrodu, spotkań z bliskimi. O radości
życia. O szczęściu.

Henning Mankell:
Włoskie buty

Choć we Włoskich butach znaleźć można opisy
przestępstw i występków, to jednak ta książka
nie ma nic wspólnego z kryminałem. Jest to
powieść psychologiczno-obyczajowa, w przejmujący sposób opowiadająca o doświadczeniach
starości, samotności, choroby i śmierci. Jednak –
paradoksalnie – jest to książka pełna optymizmu,
choć próżno w niej szukać łatwego happy endu.
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Książka niejedno ma imię - działania w ramach akcji społecznej Na Mikołajki Włącz książkę Włącz czytanie

W dniach 04.12.2013 - 06.12.2013 w Wielkiej Wsi odbyły się różnorodne wydarzenia w ramach akcji społecznej „Na Mikołajki Włącz książkę Włącz
czytanie”. Kampanię honorowym patronatem objęli Minister Edukacji Narodowej oraz Minister Administracji i Cyfryzacji. Spotkania zorganizowane
zostały przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Wielkiej Wsi i Szkołę Podstawową im. ks. Stanisława Konarskiego w Wielkiej Wsi. Obie te instytucje
starają się o przyznanie certyfikatu "Miejsce przyjazne książce".

W ramach akcji promowano tradycyjne, ale przede wszystkim
nowoczesne czytelnictwo poprzez wykorzystanie książki elektronicznej, audiobooków czytanych przez wybitnych lektorów, książek
dostępnych za pośrednictwem Internetu, wyświetlanych na ekranach,
tabletach, ścianach i sufitach instytucji biorących udział w akcji.
Akcja skierowana była do dzieci, młodzieży jak również dorosłych
mieszkańców gminy.
We środę wieczorem spotkanie z Mikołajem zorganizowane przez
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej poprzedziło głośne czytanie
książki "Pompon w rodzinie Fisiów" Joanny Olech. Zabawne perypetie smoka wzbudziły zainteresowanie zgromadzonych dzieci. Tym
samym rozpoczęliśmy mikołajkowy tydzień spotkań czytelniczych
z książką tradycyjną i głośnym czytaniem.
W czwartek w bibliotece dzieci wzięły udział w spotkaniu autorskim
on-line. Była to transmisja na żywo z udziałem znakomitych pisarzy
i ilustratorów. Przed spotkaniem dzieciom przeczytano fragmenty
książek, o których późnej rozmawiano w studio, zapoznały się także
z ilustracjami Macieja Szymanowicza. Za pośrednictwem Internetu zwiedzono sale wystawiennicze Wirtualnego Muzeum Powstania Warszawskiego. Dzieci dzięki temu obejrzały eksponaty, które
były również inspiracją dla ilustratora książek Joanny Papuzińskiej.
Tematyka pierwszej części spotkania nawiązywała do drugiej wojny
światowej. Pomimo, że jest to radosny okres świąteczny ten temat
celowo został poruszony, aby pokazać dzieciom różne wartości, nie
tylko te materialne. Ponadto, temat świąt został poruszony w jednej
z wojennych książek Joanny Papuzińskiej, o której rozmawiano w studio
i która jest dostępna w bibliotece. Dzieci wysłuchały także krótkiej
opowiastki "Agnieszka opowiada bajkę" w interpretacji znakomitej
polskiej aktorki Teresy Lipowskiej. W ten sposób został pokazany
uczestnikom spotkania potencjał tkwiący w książkach mówionych,
których biblioteka ma spory zbiór. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się,
że z audiobooka mogą korzystać wszyscy i wręcz w każdym miejscu.
Dzień później – w piątek - w bibliotece z najmłodszymi czytelnikami spotkał się wójt gminy Wielka Wieś Tadeusz Wójtowicz, który
przeczytał książę "Polowanie na lisa" Svena Nordqvista. W trakcie
czytania niesamowitej przygody staruszka Pettsona i gadającego kota
dzieci wykonały rysunki, które ilustrowały treść książki. Dodatkowo
wysłuchały dalszej historii o Findusie w wykonaniu Jerzego Stuhra.
Akcja „Włącz książkę…” poważnie została potraktowana przez uczniów

SP w Wielkiej Wsi, mikołajkowy piątek był doskonałym pretekstem do
tego, by podarować dzieciom chwilę z literaturą. Pomocnicy Świętego
Mikołaja, który w tym dniu odwiedził wszystkie klasy, przygotowali
fragmenty książek, które zostały przez nich odczytane. Ponadto,
podczas zajęć świetlicowych uczniowie mieli możliwość wykorzystania potencjału swoich tabletów, za pośrednictwem których czytali
ulubioną literaturę. To spotkanie z nowoczesnym czytelnictwem było
dla wszystkich ciekawym doznaniem.
Piątkowy wieczór w szkole także upłynął pod hasłem „Na Mikołajki
Włącz książkę Włącz czytanie”. Spotkanie dla mieszkańców Wielkiej
Wsi zorganizowane przez dyrektor szkoły p. Martę Stochalską-Budzyn
wespół z p. Joanną Patej – dyrektor biblioteki było pretekstem podarowania wszystkim gościom mikołajkowego prezentu, jakim jest
obcowanie z opowieściami, które są sednem literatury, a dostępnej
w różnorodnej formie. W tym celu uczniowie z klas IV-VI przygotowali fragmenty książek Joanny Chmielewskiej – „Nawiedzony dom”
oraz „Wielkie zasługi”. Czytane przez dzieci teksty były jednocześnie
wyświetlane na ekranie przy użyciu projektora. Aby podkreślić fakt, że
książka „niejedno ma oblicze” zgromadzeni goście mieli także okazję
wysłuchać pierwszej książki Chmielewskiej pt. „Klin”, w wykonaniu
polskich aktorów. Wspaniałą oprawę muzyczną dla zgromadzonej
publiczności stworzyli twórcy poezji śpiewanej: Renata Jaśkowska,
Włodzimierz Mazoń oraz Łukasz Polus.
W kampanię włączył się również miejscowy sklep spożywczy, w którym 6 grudnia, przez cały dzień można było słuchać audiobooka "Cień
wiatru" Carlosa Ruiza Zafona w wykonaniu Wojciecha Żołądkowicza.
Liczne akcje podejmowane przez bibliotekę i szkołę miały na celu
promowanie nowoczesnego czytelnictwa oraz przekonanie, że czytać
można zawsze i wszędzie. Organizowane spotkania - na których
czytano, słuchano i oglądano książki na tabletach, z użyciem projektora czy sprzętu audio – służyły próbie wykreowania mody na
multiczytanie. Miały one także przekonać dzieci, młodzież i dorosłych
do tego, że współcześnie po książkę można sięgać bez ograniczeń
i warto to robić, choćby z przekonania, że ma ona niejedno oblicze
– bowiem uczy, bawi i wychowuje.

vv Tekst i foto: Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi
i Gminna Biblioteka Publiczna w Wielkiej Wsi

Krakowskie gwiazdy bajki piszą „Każdy Pluszak to historia” – premiera audiobooka IKEA

Znani krakowscy artyści i dziennikarze, m. in. Dorota Segda, Renata Przemyk, Adam Grzanka i Marek Balawajder, a także blisko trzydzieści innych polskich gwiazd napisało oraz nagrało bajki o niezwykłych bohaterach. Jak potoczyły się losy Wilka o wielkich zębach i jeszcze większym sercu? Czy Smok
Mlekopitek zdobył mleko życia, a Kotce Miszcie udało się uratować ludzkie emocje? Dowiemy się tego, słuchając niezwykłego audiobooka IKEA, którego
premierę zaplanowano już na 6 grudnia.

Limitowaną płytę CD „Każdy pluszak to historia” będzie można otrzymać bezpłatnie w IKEA Kraków w Mikołajki oraz we wszystkie grudniowe weekendy. Wystarczy tylko przyłączyć się do zbiórki pluszaków
dla najmłodszych pacjentów Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego
i przekazać dowolną maskotkę, zakupioną w IKEA, do specjalnego
pojemnika znajdującego się na terenie sklepu przy Czarodziejskim Lesie
Smaland – czyli bawialni dla najmłodszych. W Krakowie rozdanych
zostanie w sumie około 2 tys. płyt. Nagrania będą również dostępne
dla każdego na stronie www.pluszakidlaedukacji.pl
W „pluszakową” kampanię IKEA (trwającą od 10 listopada 2013 roku
do 4 stycznia 2014 roku) charytatywnie zaangażowało się ponad 30
znanych osób z całej Polski. Aby pomóć dzieciom, które z powodu nieszczęśliwego wypadku lub choroby wymagają interwencji pogotowia,
napisały one i nagrały bajki o pluszakach IKEA. W Krakowie Marek
Balawajder stworzył i opowiedział historię Smoka Mlekopitka, który
wyruszył na poszukiwanie mleka życia. Dorota Segda pokazała inne
oblicze Wilka z bajki o Czerwonym Kapturku - tak naprawdę miał
on nie tylko ogromne zęby i oczy, ale i wielkie serce. Adam Grzanka
opowiedział historię Kotki Miszta, która uratowała ludzkie emocje.
Renata Przemyk napisała bajkę o wróżce, a blogerzy Lekko Stronniczy
- o jednorożcu i smoku, którzy mimo różnic stanowili zgrany duet.
- Wróżki, psy, koty, smoki, a nawet marchewki uczą dzieci, że warto
pomagać innym i pielęgnować przyjaźnie. Ale nasze pluszaki wspierają
najmłodszych nie tylko w bajkach - mówi Agata Czachórska, Koordynator ds. zrównoważonego rozwoju w IKEA Kraków. - Wszystkie
zebrane w sklepie zabawki trafią do małych pacjentów Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego. Wierzymy, że dzięki bezinteresownemu wsparciu krakowskich gwiazd każdy chory lub poszkodowany
w wypadku maluch otrzyma pluszaka, który choć na chwilę pomoże
mu zapomnieć o bólu i strachu – dodała Agata Czachórska.
Projekt „Każdy pluszak to historia”
Audiobook „Każdy pluszak to historia” i zbiórka pluszaków dla placówek pogotowia ratunkowego stanowi lokalny wymiar akcji „Pluszaki
dla edukacji. 1 euro to majątek”, prowadzonej globalnie przez IKEA
oraz organizacje UNICEF i Save the Children. W ramach projektu,
jak co roku, IKEA Foundation przekaże na programy edukacyjne dla
dzieci (m.in. na rozwój szkolnictwa w Afryce) 1 euro od każdej zakupionej w IKEA pluszowej zabawki lub książeczki dla najmłodszych.
Efektem ubiegłorocznej edycji było zebrane 9,3 miliona euro, z czego
ponad 200 tysięcy euro pochodziło z Polski.

akcji, która umożliwi
pomoc jeszcze większej liczbie dzieci.
Cieszę się bardzo,
że w Polsce akcja
ma swój dodatkowy
wymiar i pluszaki
IKEA są także wsparciem dla polskich maluchów, pomagając im przetrwać trudne chwile
w czasie jazdy karetką lub pobytu w szpitalu – powiedział Marek
Krupiński, dyrektor generalny UNICEF Polska.
W ramach projektu „Każdy pluszak to historia”, oprócz krakowskich
artystów, bajki napisali i nagrali też m.in.: Ambasador Dobrej Woli
UNICEF Małgorzata Foremniak, olimpijczyk Robert Korzeniowski,
wspierający UNICEF od 2008 roku, oraz znane osoby z różnych
miast w Polsce – Jolanta Kwaśniewska, Dorota Sumińska, Maciej
Miecznikowski, Rafał Rutkowski (Warszawa); Alicja Janosz, Jerzy
Skoczylas, Magdalena Kumorek (Wrocław); Jakub Koźba, Kamil Maćkowiak, Monika Kuszyńska, Natalia Jaroszewska (Łódź); Kasia Wilk,
Małgorzata Ostrowska, Piotr Reiss (Poznań); Krzysztof Respondek,
Marcin Wyrostek, Sabina Jeszka, zespół Myslovitz (Katowice); Julia
Kamińska, Monika Pyrek, zespół Golden Life (Gdańsk). Internetową
wersję audiobooka wzbogacą też bajki blogerów.
Pluszaki IKEA w Pogotowiu Teatralnym Groteski
Pluszaki z IKEA Kraków mają w tym roku naprawdę pełne ręce roboty.
Oprócz tego, że trafią do karetek Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego, wezmą również udział w specjalnych przedstawieniach dla
dzieci, prowadzonych w krakowskich szpitalach przez Teatr Groteska.
- W dniach od 16 do 18 grudnia odwiedzimy małych pacjentów przebywających na oddziałach dziecięcych i przeniesiemy ich w magiczny
świat teatru. Bez wstawania z łóżek będą mogli obejrzeć "Bajkę
o Szewczyku", a po spektaklu otrzymają świąteczne prezenty. W dziecięce ręce trafią m.in. przybory plastyczne, a także 900 pluszaków
ufundowanych przez IKEA Kraków - powiedziała Magdalena Frej,
- Zapewnienie dzieciom dostępu do edukacji to najlepsza inwestycja Specjalista ds. organizacji imprez i impresariatu z Teatru Groteska.
w ich przyszłość. Przez 11 lat trwania kampanii „Pluszaki dla edukacji. W ramach projektu „Pogotowie Teatralne” aktorzy Teatru Groteska
1 euro to majątek”, dzięki znacznemu wsparciu finansowemu IKEA odwiedzą dzieci w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu DzieFoundation, a także zaangażowaniu klientów oraz pracowników IKEA, cięcym św. Ludwika w Krakowie, w Szpitalu Specjalistycznym im.
UNICEF objął pomocą tysiące dzieci z najbiedniejszych krajów na świe- Stefana Żeromskiego oraz w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym
cie. A to jeszcze nie koniec. Właśnie trwa kolejna edycja tej globalnej w Krakowie-Prokocimiu.
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WYDARZENIA KULTURALNE, IMPREZY, SPOTKANIA
KRZESZOWICE
JAKA TAM ZIMA!

Centrum Kultury i Sportu Galeria w Pałacu Vauxhall
zaprasza na wystawę artystów powiatu krakowskiego “Jaka tam zima!”.
Więcej informacji na: www.kulturakrzeszowice.pl

ZABIERZÓW
XIV Konkurs Kolęd i Pastorałek

Zapraszamy do udziału, w XIV KONKURSIE KOLĘD I PASTORAŁEK, którego finałowy koncert odbędzie się
w Zabierzowie, 18 stycznia 2014 roku. Termin zgłoszeń: dla wykonawców – do 4 stycznia 2014 r.
Adres: Jan Jacek Walas, 32-080 Zabierzów, ul. Krakowska 192
lub elektronicznie: konkurs@zabierzow.pl lub jacekwalas@interia.plz

II JURAJSKI NOWOROCZNY TURNIEJ SZACHOWY
Kraków Business Park w Zabierzowie, 5.01.2014

Turniej odbędzie się w Centrum Restauracyjno-Konferencyjnym „Krakowskie Przedmieście” ul. Krakowska 280,
Zabierzów na terenie Kraków Business Park w Zabierzowie. Dojazd PKP z Krakowa lub od Katowic, Trzebini do stacji
Kraków Business Park, dojazd własny. Wpisowe w turnieju wynosi: 30 zł, Juniorzy do 14 lat, seniorzy powyżej 60 lat:
20 zł  Wpisowe można wpłacać gotówką przed rozpoczęciem turnieju. W ramach wpisowego organizatorzy zapewniają
ciepły posiłek w czasie turnieju.
Program rozgrywek: 05.01.2014 (Niedziela) od godz. 09:45 obowiązkowa odprawa techniczna,
05.01.2014 (Niedziela) od godz. 10:00 – pierwsza runda
Zakończenie 05.01.2014 (Niedziela) ok. godz.16:00 zaraz po zakończeniu ostatniej rundy.
Zgłoszenia do turnieju będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres: szachy@tswisla.pl do dnia 04.01.2014 r. oraz
poprzez formularze zgłoszeniowe w serwisie www.chessarbiter.com. Dariusz Mikrut – tel.668-17-60-60

CHRZANÓW
Spotkanie wigilijne na chrzanowskim rynku

Burmistrz Chrzanowa oraz MOKSiR zapraszają serdecznie wszystkich mieszkańców na spotkanie wigilijne na
chrzanowskim rynku. Spotykamy się w sobotę 21 grudnia o godzinie 11.30. W programie m.in. rozstrzygnięcie bożonarodzeniowych konkursów plastycznych, śpiewanie kolęd, wspólne malowanie bombek, spotkanie
przy wigilijnym stole.

Małopolski Przegląd Grup Kolędniczych HERODY

6 stycznia 2014r. Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie zaprasza na Małopolski Przegląd
Grup Kolędniczych HERODY.  którego celem jest podtrzymywanie tradycyjnej formy kolędowania na własnej
wsi i okolicy w okresie świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Start godzina 11.00. Szczegółowy plan:
www.moksir.chrzanow.pl

"Carmen. Bella Donna" dla zakochanych

14 lutego z okazji Dnia Zakochanych  Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie zaprasza na
kolejny występ Teatru Bagatela. Tym razem "Carmen. Bella Donna" (sala teatralna godz. 19.00). Bilety w cenie
65 zł. (parter) 55 zł. (balkon) do nabycia w Informacji MOKSiR (32 6233086 wew. 53)

Kino "Sztuka" w Chrzanowie zaprasza
"RATUJMY MIKOŁAJA!" 3D [dubbing PL]

• 19.12-20.12 seanse o godz. 15.20 • 21.12 seans o godz. 15.00 •
reż.: R. Roxburgh; czas: 82 min.; gat.: animacja/familijny/komedia; prod. Wielka Brytania, b/o
Cena biletu 3D: Piątek - Niedziela: norm. 20,00 zł, ulg. 17,00 zł. Poniedziałek - Czwartek: 17,00 zł.

"PAPUSZA"

• 19.12-20.12 seans o godz. 17.20 • 21.12 seans o godz. 20.00 •
reż: J. Kos-Krauze, K. Krauze; czas: 131 min.; gat.: biograficzny; prod. Polska, 12 lat
Cena biletu: Piątek - Niedziela: norm. 15,00 zł, ulg. 13,00 zł. Poniedziałek - Czwartek: 13,00 zł.
"WYŚCIG"
• 19.12-20.12 seans o godz. 20.00 • 21.12 seanse o godz. 17.15 • 22.12 seans o godz. 19.00 •
reż.: R. Howard; czas: 123 min.; gat.: biograficzny/dramat/sportowy;
prod. Niemcy/USA/W. Brytania, 12 lat
Cena biletu: Piątek - Niedziela: norm. 15,00 zł, ulg. 13,00 zł. Poniedziałek - Czwartek: 13,00 zł.

"ŚPIĄCA KRÓLEWNA" [retransmisja baletu]

• 22.12 seans 15.00 •
Bilety: 40 zł i 35 zł (grupowy oraz dla posiadaczy karnetów)
Rezerwacja: (32) 623 30 86 wew. 53, 36.
Przedsprzedaż Informacja MOKSiR. W dniu imprezy bilety do nabycia w kasie kina.
czas trwania (w przybliżeniu): 2h 35 min. Balet w 2 aktach.
Libretto: Iwan Wsiewołożski i Marius Petipa; Muzyka: Piotr Czajkowski; Choreografia: Marius Petipa

„Hobbit: Pustkowie Smauga” 2D, 3D PREMIERA

• 27.12-30.12 seanse o godz. 16.00 (2D dubbing PL), 19.30 (3D napisy)
• 31.12 kino nieczynne - sylwester •
• 01.01-02.01 seanse o godz. 16.00 (2D dubbing PL), 19.30 (3D napisy) •
• 03.01-05.01 seanse o godz. 16.00 (2D napisy), 19.30 (3D dubbing PL) •
• 06.01 kino nieczynne - Święto Trzech Króli + impreza na sali teatralnej •
• 07.01-09.01 seanse o godz. 16.00 (2D napisy), 19.30 (3D dubbing PL) •
reż.: P. Jackson; czas: 160 min.; gat.: fantasy/przygodowy; prod. Nowa Zelandia/USA, b/o
Cena biletu 2D: Piątek - Niedziela: norm. 15,00 zł, ulg. 14,00 zł.Poniedziałek - Czwartek: 14,00 zł.
Cena biletu 3D: Piątek - Niedziela: norm. 20,00 zł, ulg. 17,00 zł. Poniedziałek - Czwartek: 17,00 zł.

W ukryciu”

• 10.01-11.01 seans o godz. 19.30 • 13.01-16.01 seans o godz. 19.30 (3D napisy) •
reż.: J. Kidawa-Błoński; czas: 103 min.; gat.: thriller/romans; prod. Polska, 15 lat
Cena biletu:Poniedziałek - Czwartek: 13,00 zł. Piątek - Niedziela: norm. 15,00 zł, ulg. 13,00 zł.

TRZEBINIA
SYLWESTER 2013

31.12.2013, GODZ. 20.00 DWÓR ZIELENIEWSKICH W TRZEBINI
Menu: Przystawka - korona z łososia z musem koperkowym; Danie główne - sztufada wieprzowa z ziemniaczkami opiekanymi w ziołach  i  zestawem surówek; Deser - niespodzianka
I  ciepłe danie - płonąca szynka wieprzowa po zbójnicku podana z góralskimi ziemniaczkami i kapustą
zasmażaną z grzybami; II ciepłe danie - żurek po staropolsku; Bufet przekąskowy; Napoje ciemne i zimne bez
ograniczeń; Szampan na 2 pary; 0,5 litra alkoholu na parę
Gra zespół GAMMA
Bilety 420 złotych, sprzedaż Dom Kultury „Sokół” w Trzebini zaliczka 100 złotych
Rezerwacje: tel. 32-61-10-621, 32-61-22-368 w. 21

III Trzebiński Koncert Noworoczny

Serdecznie zapraszamy do Domu Kultury "Sokół" na powitanie Nowego 2014 Roku.
1 stycznia 2014 roku, o godz. 16.00 odbędzie się III Trzebiński Koncert Noworoczny.
We wspaniały karnawałowy nastrój wprowadzą nas artyści scen krakowskich, gwiazdą wieczoru będzie
sopranistka Magdalena Pilarz - Bobrowska. W przerwie koncertu toast noworoczny i poczęstunek
Rezerwacja biletów wstępu w cenie 65 złotych pod numerami telefonów
32-61-21-497, 32-61-10-621

Kino "Sokół" w Trzebini zaprasza
premiera: „Hobbit: Pustkowie Smauga” – seanse 2D i 3D
• seans przedpremierowy 26.12- 3D 19:00 dubb. • premiera 27.12 - 3D 17:00 dubb  i  2D 20:15 dubb. •
• 28.12 - 2D 16:00 dubb. i 3D 19:15 dubb. • 29.12 - 3D 15:00 dubb.  i 2D 18:15 dubb. •
• 30.12 - 2D 16:00 dubb.  i 3D 19:15 dubb. • 01.01 - 3D 20:00 dubb. •
•  02.01 - 2D 17:00 dubb.  i 3D 20:15 dubb. • 03.01 - 3D 17:00 dubb.  i 2D 20:15 dubb. •
• 04.01 - 2D 16:00 dubb.  i 3D 19:15 dubb. • 05.01 - 3D 15:00 dubb.  i 2D 18:15 dubb. •
• 07.01 - 2D 17:00 dubb.  i 3D 20:15 dubb. • 08.01 - 3D17:00 dubb.  i 2D 20:15 dubb. •
• 09.01 - 2D17:00dubb.  i 3D20:15dubb. •   
czas trwania: 2 godz., 41 min.; gatunek: fantasy, USA

„Ratujmy Mikołaja!” – seanse 2D i 3D
• 20.12 - 2D 15:00 • 21.12 - 3D 15:00 • 22.12 - 2D 15:00 •

czas trwania: 1 godz., 26 min.; gatunek: animowany/komedia, W.Brytania

„Kapitan Phillips” – seanse 2D

• 19.12 - 19:15 • 20.12 - 19:30 • 21.12 - 19:30 • 22.12 - 19:30 •
czas trwania: 2 godz., 11 min.; gatunek: thriller/dramat, USA

„Last Vegas” – seanse 2D

• 19.12 - 17:00 •
czas trwania: 1 godz., 46 min.; gatunek: komedia, USA

„Papusza” – seanse 2D

• 20.12 - 17:00 • 21.12 - 17:00 • 22.12 - 17:00•
czas trwania: 1 godz., 46 min.; gatunek: dramat/biograficzny, Polska

Informacje, Reklamy

małopolski
Kolejny raz przedstawiamy
Państwu Fredzia - cudownego,
mądrego, kochanego psa, który
ma strasznego pecha i mimo że
kilka już raz ktoś miał po niego
przyjechać i dać mu dom, wciąż
tak się nie dzieje....
Poznaliśmy psa i wiemy że
jest naprawdę świetny. Może
mieszkać z innymi psami, kotami, może zostać wspaniałym,
wesołym towarzyszem dziecięcych zabaw.
To typ teriera – piesek wesoły,
pogodny, chętny do wszelkich
zabaw. To pies zupełnie niekłopotliwy, potrzebujący tylko
miski jedzenia, legowiska oraz
miłości człowieka. Uwielbia
głaskanie i przytulanie, kontakt
z człowiekiem.
Fundacja “Dar Serca” którą wspomagamy, próbuje od
wielu miesięcy znaleźć mu
dom i wciąż się to nie udaje....
Obecnie Fredziu mieszka w
przytulisku prowadzonym
przez Fundację, gdzie odzyskał
radość życia, wcześniej spędził
w ciasnej klatce w olkuskim
pseudo schronisku kilka miesięcy – nie mógł się tam prawie
poruszać. Mimo to jest ufny

Szanowni Państwo

i super przyjazny w stosunku
do ludzi.
Piesek jest młody, ma nie więcej niż dwa lata. Umie chodzić
na smyczy. Jest zdrowy i pełen
energii. Został odrobaczony,
odpchlony, zaszczepiony,
wykastrowany i zaczipowany.
Szukamy mu odpowiedzialnego, kochającego domu, aby
już zawsze miał swojego człowieka.

psiakiem.Bardzo lgnie do człowieka, przytulona zaraz liże po
rękach i twarzy. Będzie cudownym i wiernym towarzyszem na
całe życie.
Sunia została odpchlona, odrobaczona i otrzymała surowicę
na choroby zakaźne.

nowe domy, a ona wciąż czeka,
spragniona miłości i domowego
ciepła. Może dlatego, że nie jest
wyjątkową pięknością.Kiedy
znajdzie się ktoś, kto dostrzeże
jaka jest niezwykła, pokocha i
da dom na całe życie?
Kama jest zaszczepiona, wysterylizowana i zaczipowana.

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)

STAROCIE, BIBELOTY,
PORCELANA, KSIĄŻKI

• SPRZEDAŻ •
• SKUP •

Domu szukają również inne
pieski:
Maleńka 2,5-3 miesięczna
suczka Zoja, która będzie prawdopodobnie docelowo średnim

A także mała suczka Kama,
która trafiła pod opiekę Fundacji już półtora roku temu.
Miała wtedy tylko pół roczku.
Kama jest cudowną, radosną,
przyjazną suczką, uwielbiającą kontakt z człowiekiem,
głaskanie, przytulanie, zabawę. Świetnie dogaduje się z
innymi psami. Dla wielu z
nich przeżywających boleśnie
pierwsze dni w przytulisku
Kama była prawdziwym psim
terapeutą - potrafiła każdemu
poprawić humor. Jej koledzy i
koleżanki już dawno znalazły

tel. 662 660 373

KONTAKT W SPRAWIE
ADOPCJI: 882 180 526
Warunkiem adopcji piesków
jest podpisanie umowy
adopcyjnej.

Lodowisko w Zabierzowie otWarte!

Dzięki sprzyjającym warunkom atmosferycznym, zgodnie z planem - 5 grudnia 2013r., oficjalnie zostało
otwarte sztuczne lodowisko na stadionie przy gimnazjum w Zabierzowie. Uroczystego otwarcia dokonała
wójt Elżbieta Burtan, która wraz z radnym Jerzym Kowalikiem założyli łyżwy i wykonali premierowy przejazd.
Na uroczyste otwarcie przybyło
wielu gości oraz ogromna liczba młodzieży i dzieci. Gościem
specjalnym był… Święty Mikołaj! Wspólnie z pracownikami
Referatu ds. Promocji i Rozwoju Gminy Zabierzów, którzy na
tą okazję przygotowali stoisko
promocyjne, częstowali dzieci
smakołykami i upominkami. Po
uroczystym otwarciu na lodowisko ruszyły dzieci i młodzież. W
rytm muzyki, która umila jazdę
na zabierzowskim lodowisku,
świetnie się bawili i jeździli
bez wytchnienia. W przygotowanym konkursie łączącym
jazdę slalomem z elementami
hokeja, zarówno chłopcy jak i
dziewczyny wykazali się dużymi umiejętnościami jazdy na
łyżwach i zdolnościami strzeleckimi.
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Sztuczne lodowisko w Zabierzowie będzie otwarte do połowy
marca. Ma wymiary 30 x 15
metrów i dysponuje ono profesjonalną maszyną do pielęgnacji lodu, wypożyczalnią łyżew,
nagłośnieniem oraz sztucznym
oświetleniem. Lodowisko będzie
czynne w godzinach: 8 – 21.
Cennik jazdy:
• 1 godzina 15 minut jazdy
(75 minut) – 4 zł bilet ulgowy/6 zł bilet normalny
• Wypożyczenie łyżew:
1 godzina 15 minut (75
minut) – 7 zł
UWAGA!
W dni powszednie, w godzinach
od 8 do 13 dzieciom i młodzieży szkolnej z Gminy Zabierzów
przysługuje wstęp bezpłatny.

Młodzi koszykarze SKF Jura Basket Zabierzów ponownie w roli zwycięzców
Młodzi koszykarze SKF Jura Basket Zabierzów wyjechali o świcie w sobotę 14. grudnia na zawody do Gorlic.
Mecz od samego początku zapowiadał się ciekawie - pierwsza kwarta spotkania była bardzo wyrównana. Niestety
druga część meczu nie wskazywała już na pomyślny dla nas wynik i na 15 minutową przerwę zawodnicy schodzili z
16-punktową stratą. Na szczęście w trzeciej kwarcie zawodnicy zaprezentowali pełnię swoich umiejętności i odrobili
10 punktów. Dobra passa trwała już do końca spotkania i drużyna wyszła w czwartej kwarcie na prowadzenie, wygrywając ją 11 oczkami. Po gwizdku kończącym mecz tablica wyników wyświetlała 59:54 dla Jury Basket Zabierzów.
Rywalowi nie udało się wykorzystać przewagi własnego parkietu i zatriumfowała Jura. Dzięki temu zwycięstwu
drużyna utrzymuje 4 lokatę w tabeli Młodzika.
MKS Gorlice 54: 59 SKF Jura Basket Zabierzów. Przebieg meczu w kwartach: I - 14:13, II - 17:2 , III - 12:22, IV - 11:22
Zdobycze punktowe zawodników Jury:
Tyński Konrad 21, Turakiewicz Dominik 10, Grucela Filip 9, Wróbel Rafał 9, Latosiński Jakub 4, Knap Bartłomiej
3, Kwarciak Kamil 'kpt.' 3, Czech Mateusz, Knap Maksymilian, Pasternak Kamil, Piekarz Piotr. Trener Katarzyna
Homoncik.
Tekst Katarzyna Homoncik, Zdjęcie: Dorota Grucela

Wydawca: swp.net Sylwia Mossakowska
Adres redakcji:
32-300 Olkusz, ul. Przemysłowa 14
tel. 696 595 118 fax: 12 282 20 18
Redaktor naczelna: Sylwia Mossakowska
Skład i łamanie: Krzysztof Kurdyła
Druk: Polskapresse Sp. z o.o.

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

Szanowni Państwo. Po raz kolejny publikujemy apel, jaki otrzymaliśmy na
adres naszej redakcji. Przyłączamy się do niego i prosimy o pomoc w tej
sprawie.- Redakcja

S.O.S.

Za pośrednictwem redakcji “Gwarek” zwracamy się do szanownych
czytelników tej gazety z gorącą prośbą o pomoc w znalezieniu
przyjaznych domów dla 12 małych, ślicznych, bardzo biednych
bezdomnych kotków, które wegetują na Osiedlu Jurajskim w Krzeszowicach i nie mają tam szans przeżycia zimy. Wiek kotków od 1
do 3 miesięcy, bardzo przyjazne.
Nie mamy żadnej pomocy ze strony UM ani p. osiedlowej. Jak możemy, dokarmiamy je i postawiłyśmy prowizoryczne budki – liczymy na
niezawodnych przyjaciół zwierząt. Sprawa jest niezwykle pilna – każda
pomoc na wagę złota.

Tel. 12/282-07-52 lub 668-200-223.
Dziękujemy! - Zofia Banasik, Helena Gala

"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

31

12

2013 r.

od 16.00
do 19.00

35 zł

NASZA APTEKA – TWOJE ZDROWIE

APTEKA UJAZD

ul. Jurajska 23a (przy Lewiatanie)

tel. 12 283 03 72
ZAPRASZAMY w godzinach:
pon. – pt

8.00 – 20.00

sob.
nd

8.00 – 18.00
9.00 – 14.00

Z okazji zbliżających się Świąt
Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku
naszym Klientom oraz ich bliskim składamy
życzenia zdrowia, radości, rodzinnego ciepła
oraz wszelkiej pomyślności.

POLECAMY:

SKLEP
ABC "GAZDA"
Tenczynek,
ul. Ks. Mądrzyka 2

obok Banku Spółdzielczego

CZYNNE:
pon-sob. 7.00 - 20.00
niedziela 12.00 - 20.00

ER
CUKI
1 kg netto

Szynka krucha skiba 27,50 zł/kg

Podudzie z kurczaka 8,80 zł/kg

Pęga B/K 20,99 zł/kg

Cukier 2,89 zł/kg

PROMOCJA TRWA OD 18.12.2013 DO 31.12.2013 LUB DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

Do 22.12.2013 r. możesz jeszcze wziąć udział w:

NAGRODA GŁÓWNA:
telewizor Samsung Led 32 cale

II MIEJSCE: odkurzacz Zelmer 2100 W • III MIEJSCE: żelazko Tefal

O szczegóły pytaj w sklepie

