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Sprzedam
działkę budowlaną

na Podkarpaciu
 

Działka widokowa.
Uzbrojona i ogrodzona.

20 arów.
 

Dobra lokata kapitału.
 

Tel. 662 660 373
668 339 753Ciąg dalszy na stronie 2

21. FINAŁ WOŚP
Dla ratowania życia dzieci i godnej opieki  

medycznej seniorów - NIEDZIELA 13 stycznia
Tak jak zawsze, po 21. Finale będziemy się pochylać 
nad problemami polskiej medycyny dziecięcej. Tak jak 
zawsze, naszą pomoc realizować będziemy poprzez 
zakup sprzętu medycznego do jednostek opieki zdro-
wotnej, które mają podpisany kontrakt z NFZ.
Jednak po 20  latach działalności w bezpośredniej bliskości 
służby zdrowia widzimy, jak bardzo pomocy potrzebują także 
seniorzy. Ten Finał, w znacznej części dedykowany ludziom 
w podeszłym wieku chorym na choroby przewlekłe, ma mieć 
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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 Centrum Targowa, 2 pok. 47 m2   219 000 zł 
Krzeszowice, 3 pok. 47 m2     230 000 zł
Krzeszowice, 2 pok. 38 m2     175 000 zł
Krzeszowice, 2 pok. 38 m2     139 000 zł
Krzeszowice, 2 pok. 72 m2     310 000 zł
Kraków Prądnik Cz. ul. Rezedowa , 
4 pok. 90 m2 dwa poziomy + garaż          475 000 zł
Kraków, Azory, 2 pok. 36 m2       210 000 zł
Kraków, Azory, garsoniera 24 m2       165 000 zł
DZIAŁKI BUDOWLANE:
Krzeszowice, 900 m2     110 000 zł
Krzeszowice, 2000 m2     300 000 zł
Krzeszowice, 1300 m2      70 000 zł 
Krzeszowice, 1100 m2      70 000 zł
Siedlec, 1200 m2     80 000 zł
Tenczynek, 1650 m2  z mediami       250 000 zł
Tenczynek 990 m2 z mediami i projektem      125 000 zł
Wola Filipowska – Pasternik,   1700 m²    110 000 zł
Kraków, Azory,  350 m2         300 000 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
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
Paczółtowice, 1.60 ha         80 000 zł

Paczółtowice, 0.64 ha       32 000 zł
Paczółtowice 0.57 ha       28 500 zł
DOMY MIESZKALNE:
Krzeszowice:
185, 5 m2 + 2x garaż      440 000 zł
260 m2  stan surowy      450 000 zł
105 m2 st. sur.+ garaż      290 000 zł
Wola Filipowska:
257 m2 + garaż       580 000 zł
120 m2  pow. uż.       350 000 zł
Tenczynek:
95 m2      330 000 zł
Radwanowice:
66 m2 + zab. Gosp.     150 000 zł
Paczółtowice:
70 m2 do remontu + 2000 m2 działki     160 000 zł
Zalas
85 m2 + zab. gosp.      290 000 zł
KOMERCJA: 
Krzeszowice
Rynek lok. biur. 260 m2         410 000 zł,
Rynek lok. biur. 120 m2       350 000 zł
Rynek 151 m2  lok. biur.       260 000 zł
Tenczynek:
Działka inwestycyjna 1800 m2

+ zab. Przemysłowe      360 000 zł
Kraków Rybitwy: 
Działka 500 m2 + zab. przem. 480 m2     999 000 zł
Bolęcin: 
Stadnina koni + zabudowania  5.30 ha,      2 800 000 zł
Ośr. rekreacyjny z akwenem 
wodnym, 3.4 ha + zab. hotelowe     1 000 000 zł
Oświęcim Centrum: 
Lokal sklepowy z zapleczem, 108 m2     600 000 zł      
                 

Kraków Azory: Pow. biurowa 230 m  6000 zł/mc + media
Oświęcim Centrum: Lokal sklepowy z zapleczem 95 m  4 000 zł netto + media 
Bolecin: ośrodek rekreacyjny z akwenem wodnym + pawilony mieszkalne cena do negocjacji,
Krzeszowice: ul. Kościuszki lok. biur. 80m2 1100zł/mc + media.
Trzebinia: obiekt biurowo-usługowy przy drodze kraj. 79 pow. 103m2 komfort 1800 zł netto+ 23% vat 
+ dzierżawa działki przy obiekcie 2660 m2 do negocjacji 

www.gabinetelf.pl

Angelika Kozera
makijażystka Gabinetu  Kosmetycznego Elf. Ukończyła Francuską Szkołę 
Wizażu i Charakteryzacji. Finalistka Ogólnopolskich Mistrzostw Makijażu 

Artystycznego Art-Wizaż 2007. Ekspert stylizacji rzęs Vip Fur Lashes.

Krzeszowice, ul. Targowa 47
Tel. 668 990 679

Gabinet Kosmetyczny

Studniówka tuż, tuż. Aby w tym wyjątkowym dniu 
wyglądać olśniewająco, make-up nie może być przy-
padkowy. Oto kilka wskazówek, dla Wszystkich 
Maturzystek wybierających się na bal.

Perfekcyjny makijaż na studniówkę

Makijaż studniówkowy jest makija-
żem wieczorowym, dlatego może 
być nieco mocniejszy niż dzienny.  
Intensywność, wyrazistość i trwałość   
–  to najważniejsze cechy takiego 
makijażu.
Ale zanim wykonamy ostateczny 
perfekcyjny makijaż, musimy przy-
gotować odpowiednio skórę. Już 
wcześniej należy wykonać w gabi-
necie kosmetycznym serię zabiegów 
pielęgnacyjnych, aby pozbyć się 
trądziku, przebarwień i  blizn po-
trądzikowych.  Dziewczyny, które 
tego nie zrobiły, muszą zatuszować 
wypryski i inne niedoskonałości cery 
dobrym korektorem i odpowied-
nim podkładem. Ja stosuję korektor  
Kryolan, a podkłady firmy Clarena, 
ponieważ poza korygowaniem nie-
ładnych zmian, te produkty dodat-
kowo pielęgnują i nawilżają  skórę.
Idealna, jasna, porcelanowa cera to 
look na 2013 rok.  Równomiernie 
gładka i zdrowa staje się tłem dla 
wyrazistych oczu, brwi oraz ust. 

Dlatego nie polecam sto-
sowania brązingów, ciem-
nych, obciążających i nieco 
postarzających pudrów. 
Obecnie skupiamy się na 
maskowaniu niedoskona-
łości i rozświetlaniu cery.
Najnowsze trendy pozwalają 
mocno akcentować oczy 
i  brwi przy ustach koloru 
np.czerwonego wina. 
Oczywiście  dziewczynom 
mniej odważnym proponuję  
naturalny look: gładka, świe-
tlista cera, lekko różowe po-
liczki, naturalne usta pokryte 
subtelnym błyszczykiem, 
np. w delikatnym odcieniu 
drzewa różanego lub brzo-
skwini. W przypadku nude 
look konieczna jest kreska wykonana 
eyelinerem a’la lata 20-ste oraz za-
gęszczenie rzęs chociażby  kępkami. 
Niezależnie od tego, czy moja 
klientka decyduje się na odrobinę 
ekstrawagancji czy pozostaje przy 

tradycyjnym, klasycznym makijażu, 
podkreślającym jedynie jej dziewczę-
cą naturalność,  wykonuję makijaż  
tak, aby była najpiękniejsza i gotowa 
na podbój nocy..

 Angelika Kozera

Dla Wszystkich Maturzystek i Dziewczyn wy-
bierających się na bal makijaż w cenie 38 zł!!! 
Makijaż oraz przedłużanie i zagęszczanie 
rzęs metodą Blink & Go 65 zł!!! Stosujemy 
specjalne bazy, kamuflaże i fiksery. Dajemy 
gwarancję trwałości makijażu ponad 24 
godz. Każda klientka będzie miała również 
możliwość skorzystania z porad kosmetologa. 
Serdecznie zapraszamy do Salonu Elf.

Makijaż i stylizacja Angelika Kozera
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również  wymiar  symbolicz-
ny.    Chcemy  zwrócić  uwagę 
Polaków na wszystkie kwestie 
związane  z  jakością  opieki 
medycznej,  a  także  i  niestety 
bardzo  częstym  zjawiskiem 
wykluczenia, jakie dotyka ludzi 
w podeszłym wieku.
Pieniądze zebrane w 21. Fina-
le  chcemy  podzielić.  Połowę 
wykorzystamy  na  wsparcie 
terapii  noworodka  i  niemow-
laka,  połowę na wyposażenie 
w sprzęt szpitali geriatrycznych 
i  zakładów opiekuńczo-lecz-
niczych. 
W  Polsce  istnieje  niewiele 
oddziałów geriatrycznych, zde-
cydowanie za mało w stosunku 
do potrzeb. Jest to jedna z naj-
bardziej zaniedbanych dziedzin 
w polskim  systemie  ochrony 
zdrowia. Mamy jednak nadzieję, 
iż rozgłos, jaki zawsze towarzy-
szy Finałowi, będzie okazją, by 
uświadomić  nam wszystkim, 
że jest to problem, którego nie 
można dalej unikać. 
W ciągu minionej dekady obser-
wujemy  postępujące  zmiany 
sytuacji  demograficznej. Spo-
łeczeństwo się  starzeje, upada 
tradycyjny model rodziny wie-
lopokoleniowej. Wokół nas  żyje 
i będzie żyło coraz więcej osób 
w  podeszłym  wieku,  wyma-
gających  pomocy medycznej 

w walce z chorobami przewle-
kłymi. Osób, które zasługują na 
dobre wyposażenie oddziałów 
szpitalnych, ośrodków opiekuń-
czych, na troskę i zrozumienie 
lekarza, i na końcu na poszano-
wanie godności  przez wszyst-
kich dookoła.
Zakłady opiekuńczo-lecznicze 
opieki długoterminowej to pla-
cówki, które podejmują się nie-
sienia  pomocy  tym  najciężej 
chorym  seniorom. Tam  także 
lista potrzeb jest długa. Co wię-
cej – ośrodki te nie potrzebują 
drogiego sprzętu specjalistycz-
nego,  najczęściej  ponawiane 
prośby dotyczą podstawowego 
wyposażenia. 
Dzień  21.  Finału  będzie  jak 
zawsze dniem pełnym optymi-
zmu i radości. Mamy nadzieję, 
że  jak zawsze skłaniać będzie 
Polaków do wspólnego bycia 
ze  sobą,  odsuwając  choć  na 
moment  wszelkiego  rodza-
ju  troski  i  kłótnie.  Niech  13 
stycznia  2013  r.  będzie  także 
dniem, w którym troska o dzie-
ci i seniorów będzie na ustach 
wszystkich, a następnie - niech 
nie będzie to tylko jeden dzień, 
ale  cały  rok naszych wytrwa-
łych starań, aby polepszyć  los 
wnuczków oraz  ich dziadków. 
Jesteśmy  przekonani,  że  siła 
zaufania  Orkiestry,  a  także 

nasze niezwykłe starania przy 
wydawaniu  każdej  złotówki 
z  zebranych  pieniędzy,  przy-
niosą konkretny  efekt, o którym 
będziemy mogli mówić przed 
kolejnym 22. Finałem.
  O  godzinie  20.00  w  dniu 
Finału zapraszamy wszystkich 
do  udziału w happeningu pt. 
"Światełko do Nieba". W tej jed-
nej chwili w całej Polsce pro-
simy  ludzi o wysłanie w stro-
nę nieba  - Dobrych Aniołów, 
światełka w postaci  zapalonej 
zapałki, świeczki, pochodni czy 
sztucznych ogni. W  tej  jednej 
chwili wierzymy w to, że jeste-
śmy bardzo widoczni.
 
Fundacja Wielka Orkiestra 

Świątecznej Pomocy
www.wosp.org.pl
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Zapraszamy:

ZabierZów, ul.leśna 2a 
12 282 50 70

KrZesZowice, ul.KaZimierZa WyKi 3 
12 258 98 13

PożycZKa 
Z gWarancją!
nie musisz już zastanawiać się, która oferta pozyczki jest 
najlepsza. gwarantujemy, że rata pożyczki w alior Banku 
będzie niższa od oferowanej przez inne banki – przy takiej 
samej kwocie i identycznym okresie pożyczki. a dodatkowo: 

0% prowizji;
do 150 tys. zł bez zabezpieczeń;
środki nawet w 1 dzień.

Sprawdź również naszą atrakcyjną ofertę kont  
osobistych oraz kredytów hipotecznych.

Warunki oferty w placówce banku  
i na www.aliorbank.pl

Przykład reprezentatywny. Kwota pożyczki: 27 000 zł, liczba rat: 57, oprocentowanie 
nominalne: 13,5%, składka na ubezpieczenie na życie: 4 617 zł, opłata przygotowawcza: 
0 zł, kwota odsetek: 9 719,10 zł, rrSo: 25,13%, rata: 644,19 zł. ostateczne warunki 
kredytowania zależą od wiarygodności kredytowej Klienta, daty wypłaty pożyczki oraz daty 
płatności pierwszej raty. Warunki oferty – wg stanu na 5.11.2012 r.

Bezpieczeństwo i Zaufanie

NZOZ Nowy Szpital w Olkuszu, ul. 1000-lecia 13, 32-300 Olkusz,  
tel.: 32 758 13 50, fax: 32 758 13 50 • agorka@nowyszpital.pl • www.olkusz.nowyszpital.pl

Zachęcamy do korzystania z usług Nowego Szpitala w Olkuszu. Z uwagi na niedaleką odległość od gmin Krzeszowice, Liszki i Zabierzów oraz dobry dojazd, stanowi 
on alternatywę dla szpitali innych aglomeracji, zapewniając przy tym profesjonalizm, wysoką jakość świadczonych usług oraz przyjazne podejście do Pacjenta.

Nowy Szpital w Olkuszu wziął udział w konkursie 
„Narodowy program Wyrównawczy Dostępności 
do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo 
– Naczyniowego na lata 2010-2012 POLKARD” 
finansowanym przez Ministerstwo Zdrowia, wyni-
kiem czego był zakup aparatu do echokardiografii. 
Aparat kosztował 156 300 zł, z czego dofinansowanie 
uzyskane z Ministerstwa Zdrowia wyniosło 85%.
Echokardiograf ALOKA ProSound ALPHA 6 z gło-
wicą UST znajduje się w Pracowni Nieinwazyjnej 
Diagnostyki Kardiologicznej. 
Nowy sprzęt pozwoli na wykonywanie badań w szyb-
szym czasie i z większą dokładnością, doprowadzi 
do poprawy obrazowania struktur serca i wad wystę-
pujących w sercu.
W niedługim czasie zostanie dokupiona głowica do 
badań przezprzełykowych, która pozwoli na wykrywanie 
przecieków w mięśniu sercowym i wad wrodzonych.

kolejny sprzęt w Nowym Szpitalu w Olkuszu
ECHOKARDIOGRAF
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30-240 Kraków, ul. Za Skłonem 4
tel. 508 144 702 • 607 623 680

Zabezpiecz samochód zimą!

- ochrona lakieru
        - auto detailing
               - myjnia ręczna

 Z gazetą 
Gwarek 10% 

zniżki na 
wszystkie usługi.

SKLEP Z DUSZĄ
STAROCIE, BIBELOTY,

PORCELANA, ANTYKWARIAT
STAROCIE, BIBELOTY,

PORCELANA, ANTYKWARIAT

• SKUP •
• SPRZEDAŻ •

• SKUP •
• SPRZEDAŻ •

Już wkrótce otwarcie nowego sklepu w Olkuszu.
Dogodny dojazd, przyjazna atmosfera.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU
TELEFONICZNEGO:

662 660 373

ZDROWY TRYB ŻYCIA

Schudnij po świętach co do grama 

Odchudzanie wydaje się proste- jeżeli będziesz 
spalać więcej kalorii, niż ich pochłaniasz, powin-
naś  gubić  nadprogramowe kilogramy.  Jednak 
większość  kobiet,  które  próbowały  schudnąć, 
przypomina sobie tygodnie, a nawet miesiące, gdy 
wskazówka wagi nie drgnęła nawet o gram. Mimo 
intensywnych ćwiczeń, przestrzegania diety i uni-
kania słodyczy ulubione dżinsy nadal opinały się 
na  biodrach lub stawały coraz ciaśniejsze. Wtedy 
trudno się łudzić, że spodnie po prostu skurczyły 
się w praniu. W takich momentach z  łatwością 
można wpaść w depresję i zaniechać wszelkiego 
wysiłku. Aby uniknąć podobnych kłopotów oraz 
realnie ocenić postępy odchudzania, warto zasto-
sować kryteria, które z matematyczną precyzją 
rozwieją wszelkie wątpliwości. 

Metabolizm spoczynkowy (MS)
Ten termin oznacza liczbę kalorii, które twój orga-
nizm zużywa na własne potrzeby w ciągu 1 dnia, 
czyli na prawidłowe  funkcjonowanie wszelkich 
układów, utrzymujących cię przy życiu. Powstało 
kilka metod pozwalających wyliczyć ten parametr. 
Jedną z najbardziej precyzyjnych jest obliczenie 
poziomu metabolizmu spoczynkowego na pod-
stawie ilości wdychanego tlenu oraz wydychane-
go dwutlenku węgla. Taki  test można wykonać 
w wyspecjalizowanych placówkach medycznych 
lub przychodniach sportowych na terenie całego 
kraju. Jeśli jednak nie zdecydujesz się na wizytę 
u specjalisty, możesz oszacować poziom metaboli-
zmu spoczynkowego, korzystając ze stron interne-
towych np. www.dietetykabielsko.pl. Po wpisaniu 
parametrów kalkulator dokona obliczeń  i poda 
wynik. Możesz przyjąć, że wynik jest dokładny, 
a margines błędu wynosi nie więcej niż 10%.

Zapotrzebowanie energetyczne  
organizmu w ciągu 1 dnia

Gdy już poznasz swój poziom metabolizmu spo-
czynkowego, dodaj do niego liczbę kalorii, które 
zużywa twoje ciało na czynności dnia codzienne-
go. Musisz wziąć pod uwagę rodzaj wykonywanej 
pracy oraz aktywność fizyczną. Następnie wystar-
czy dokonać prostego obliczenia, by przekonać się, 
ile należy zjadać dziennie kalorii, by masa ciała 
pozostawała bez zmian. Dla ułatwienia poniżej 
podaję jakich obliczeń należy dokonać:
Jeżeli prowadzisz tryb życia:
1. siedzący - pomnóż MS przez 1,2;
2. mało aktywny - praca przed komputerem 
i lekkie ćwiczenia 2-3 razy w tygodniu- 
pomnóż MS przez 1,375;

3. średnio aktywny - średnio intensywne 
ćwiczenia 3-5 razy w tygodniu- pomnóż MS 
przez 1,55;

4. aktywny - ćwiczenia o dużej intensywności 
co najmniej 5 razy w tygodniu- pomnóż MS 
przez 1,725.

Aby pozbyć się 0,5 kg tłuszczyku, musisz spalić 
3500 kcal więcej, niż ich pochłonęłaś. Jeśli więc 
planujesz chudnąć 0,5 kg  tygodniowo, każdego 
dnia powinnaś zużywać 500 kcal więcej, niż przy-
swaja  twój organizm z posiłków. Najrozsądniej 
i najzdrowiej jest spalić w czasie wysiłku 250 kcal, 
a dodatkowe 250 kcal wyeliminować z codzien-
nego  jadłospisu.  Jednak  liczenie  kaloryczno-
ści posiłków bywa trudne. Jak wynika z badań 
przeprowadzonych na University of Ariozona  in 
Tucson w USA, osoby określające dzienne spo-
życie kalorii zwykle zaniżają tę wartość o 30%. 

Najlepszym sposobem na kontrolowanie  ilości 
zjadanych kalorii jest przygotowywanie posiłków 
ściśle według przepisów, które jasno precyzują, 
ile kalorii zawiera dana porcja.

Tętno maksymalne (Tmax)
Parametr ten określa zdolność organizmu do przy-
swajania tlenu i wyraża się w liczbie uderzeń serca 
na minutę w czasie biegu tempem maksymalnym. 
Najbardziej precyzyjnych pomiarów dokonuje się 
w laboratoriach specjalizujących się w fizjologii 
wysiłku.  Jednak domowymi  sposobami  także 
można wyznaczyć te wartość. Najbardziej popu-
larna metoda polega na wykonywaniu prostego 
obliczenia: Tmax=220-wiek  (w  latach).  Jednak 
naukowcy odkryli,  że w grupie  ludzi młodych 
wyniki  są  zawyżone,  a w  grupie  osób  po  40 
roku  życia-  zaniżone. Dlatego powstał  kolejny 
udoskonalony wzór:

 Tmax=208-(0,7xwiek w latach).
Na przykład jeśli masz 26 lat,  twoje obliczenia 
powinny wyglądać następująco:

 Tmax=208-(0,7x26)=189,8. 
Wynik  ten  jest  przydatny do określenia  tętna 
docelowego,  czyli  przedziału  tętna najkorzyst-
niejszego do spalania tłuszczu.

Tętno docelowe (TD)
Mitem,  który  do  dzisiaj  pokutuje w  głowach 
instruktorów fitnessu,  jest  stwierdzenie, że aby 
schudnąć, należy ćwiczyć z intensywnością, która 
zmusza  serce do pracy na poziomie 55%  tętna 
maksymalnego. Prawdą jest, że większość ener-
gii  organizm czerpie  z  tłuszczu w czasie mało 
intensywnych wysiłków.  Jednak dla osób,  któ-
rym zależy na zrzuceniu nadwagi, najważniejszy 
jest całkowity wydatek energetyczny poniesiony 

w czasie treningu. A im intensywniejszy trening, 
tym więcej spalonych kalorii. Nie bez znaczenia 
jest także fakt, że po wysiłku na poziomie 75% 
tętna maksymalnego metabolizm pozostaje  na 
wyższych obrotach przez 10,5 godziny, spalając 
tym samym dodatkowe kalorie. Po  treningu na 
poziomie 50% tętna maksymalnego efekt ten trwa 
jedynie niewiele ponad 3 godziny. Jakie jest więc 
tętno najlepsze dla ciebie? Jeśli jesteś początku-
jąca, ćwicz z 50-70% tętna maksymalnego. Aby 
otrzymać tę wartość, pomnóż swoje Tmax przez 
0,5 i 0,7. Osoby bardziej zaawansowane powinny 
trenować z tętnem 70-90% Tmax.

Zawartość tłuszczu w ciele.
Od dnia 25 urodzin zaczynasz powoli, ale syste-
matycznie tracić masę mięśniową na rzecz tkanki 
tłuszczowej (w tempie 3% rocznie). W wieku 60 
lat możesz co prawda ważyć tyle samo, ile waży-
łaś, gdy miałaś 20 lat, jednak twoje ciało będzie 
zawierało  2  razy więcej  tłuszczu  niż w mło-
dości. Najlepsza metoda określania  zawartości 
tłuszczu w ciele polega na dokonaniu obliczeń 
na podstawie pomiarów grubości  fałdów skóry 
w wybranych punktach ciała. Takiemu badaniu 
można się poddać w niektórych klubach fitness lub 
przychodniach sportowych. W miarę precyzyjnie 
sprawdzisz  również zawartość  tłuszczu w ciele 
korzystając ze specjalnych wag domowych. Jeśli 
twoja zawartość tłuszczu mieści się w granicach 
16-25%, masz prawidłową ilość tkanki tłuszczo-
wej. Wynik poniżej 12% oznacza wychudzenie 
ciała  (o  ile nie  jesteś  zawodową  sportsmenką), 
a powyżej 32%- otyłość zagrażająca zdrowiu.

 v Anna Chrząścik 
instruktor fitness, fizjoterapeuta 

tel. 502 130 516 , www.rehmedica.pl

Twoja waga ani drgnie chociaż z zapałem ćwiczysz i przestrzegasz diety? Kilka prostych obliczeń 
pomoże ci zwiększyć swoje szanse na szczupłą sylwetkę.

PRYWATNE
SZKOŁY ZAOCZNE

Mgra Stefana Kwietniowskiego

prowadzą  ZAPISY od lutego 2013 r.

z uprawnieniami szkół publicznych
• Kraków Centrum
• Krzeszowice,
• Wieliczka, Rynek Górny. 

do następujących typów szkół:
•  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
 - na podbudowie gimnazjum i 8-letnej SP – sześć semestrów,  
 - na podbudowie szkoły zasadniczej – cztery semestry.  
•  POLICEALNE STUDIUM ZAWODOWE  
 - 2-letnie: 
  ochrona fizyczna osób i mienia,
    rachunkowość,
  administracja.

•  PIĄTEK, SOBOTA lub SOBOTA, NIEDZIELA
•  PRZYJMUJEMY NA WSZYSTKIE SEMESTRY.

Informacje:
tel/fax (12) 276 50 91 604 26 61 51
e-mail: psz_kwie.rekrutacja@onet.pl

ZOBACZ  www.szkolazaoczna.com.pl   
DLA NAJLEPSZYCH  SŁUCHACZY STYPENDIA
Z NAMI PODNIESIESZ KWALIFIKACJE I ZROBISZ KARIERĘ

S E R D E C Z N I E  Z A P R A S Z A M Y

Rok założenia

1997
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Volkswagen Golf II - Ikona motoryzacji

Rozróżniamy kilka wersji nadwozia i wyposażenia:
Wersja: C (lata produkcji: 1983- 1987). Podstawowa, a zarazem 
najbardziej  uboga wersja Golfa  produkowana we wczesnych 
latach produkcji, silniki HK (55PS), MH (54PS), NZ (55ps), PN 
(70PS), RF (72PS), EZ (75PS), RU (85PS), oraz diesle: JP (54PS), 
JR  (70PS),  opcjonalnie  automat,  stalowe koła  13?  z  oponami 
155/70/13,  dodatkowo można było  zamówić, prawe  lusterko  :), 
szyberdach, zielony pas na przedniej szybie, lakier metallic. Jako 
ciekawostka, była  to  jedyna wersja golfa nie posiadająca  trybu 
przerywanego wycieraczek.
Wersja: CL  (lata  produkcji:  1983- 1992).Wersja  ta  oferowała 
dodatkowo w porównaniu z C lepszą kierownicę, lepiej wykoń-
czoną tapicerkę, kieszenie w drzwiach bocznych, środkową kon-
solę (której nie było w wersji C, także nadmuchu środkowego), 
zegarek  analogowy,  jako wyposażenie dodatkowe można było 
zamówić obrotomierz i cyfrowy zegarek, wspomaganie układu 
kierowniczego, szyby barwione na zielono, kieszenie w drzwiach 
bocznych z miejscami na głośniki, centralny zamek (pneumatycz-
ny, zamykany także wlew paliwa) .
Wersja: GL (lata produkcji: 1983- 1992). GL oferował w stan-
dardzie miękką deskę rozdzielczą, welurową tapicerkę, fabryczną 
instalacje  głośnikową wraz  z  okablokowaniem, wspomaganie 
układu kierowniczego  (z wyjatkiem 1.3),  szyby barwione na 
zielono, centralny zamek (pneumatyczny, zamykany także wlew 
paliwa), oświetlenie wnętrza z opóźnieniem czasowym, dokładkę 
do zderzaka szerokiego (po 89roku), albo spoiler pod zderzakiem 
wąskim, za dopłatą halogeny w atrapie, także w zderzaku sze-
rokim po 89roku, elektrycznie sterowane szyby i lusterka (także 
podgrzewane lustra, oraz spryskiwacze), ABS, klimatyzacje, oraz 
komputer pokładowy.
Wersja: Carat (lata produkcji: 1984- 1987).Luksusowa wersja 
GLa produkowana wyłącznie w wersji 5-drzwiowej z silnikiem 
1.8 90PS GU/GX (na życzenie z automatyczną skrzynią biegów), 
standardowym wyposażeniem  tej wersji  było wspomaganie, 
centralny zamek (pneumatyczny, zamykany także wlew paliwa), 
elektrycznie sterowane przednie i tylne szyby oraz podgrzewane 
i  elektryczne  lusterka,  sporo  skórzanych dodatków  - mieszek, 
lewarek do zmiany biegów i kierownica, tylna kanapa dzielona 
wraz z  zagłówkami, komputer MFA, obrotomierz,  radio Gam-
ma, charakterystyczne były  także ?chromowane? uszczelki we 
wszystkich szybach i paski na zderzakach
Wersja: GLX  (lata produkcji: 1988- 1992).Rozwinięcie wersji 
Carat po modernizacji (szerokie zderzaki w kolorze nadwozia, 
brak dzielonej szyby, etc?)
Wersja: GT (lata produkcji: 1985- 1992). Wersja ?usportowiona? 
Golfa, jedna z ciekawszych ze względu na niektóre właściwości 
i wyposażenie, oferowana z  silnikami 1.8 90PS GX/RP  , oraz 
diesle MF/JR 70PS  i 80PS z  Intercoolerem  - SB  (GTD)  i pro-
dukowana w wersji  2  i  4-drzwiowej, wyposażona w kubełko-
we  fotele, wspomaganie układu kierowniczego  (nie wszystkie 
modele), pełne okablowanie audio, halogeny w atrapie przedniej 
(,  czarno-czerwone  tylne  lampy, obrotomierz,  komputer MFA, 
także wentylowane przednie  tarcze hamulcowe, oraz hamulce 
tarczowe z tyłu (podobno nie we wszystkich), zawieszenie było 
lekko obniżone  (10mm), można było  zamówić  elektrykę  szyb, 
lusterek, szyberdach, skórzaną tapicerkę oraz abs.
Wersja: GTI  (lata produkcji:  1984- 1992).Rozwinięcie wersji 
GT oferowana w wersji nadwoziowej 2 i 4-drzwiowej z silnika-
mi 107 i 112 PS, reszta praktycznie taka sama jak w GT, czyli 
kubełkowe  fotele, wspomaganie, komputer MFA, obrotomierz, 
halogeny w atrapie (dodatkowo czerwony pasek dookoła atrapy 
i w zderzakach wąskich), obniżone o 10mm zawieszenie, oka-
blowanie  głośnikowe,  po 89roku  także halogeny w  szerokim 
zderzaku, oraz listwy progowe i na nadkola, dodatkowo można 
było zamówić pełną elektrykę szyb, lusterek, ABS, klimatyzację, 
fotele kubełkowe Recaro sterowane elektrycznie, także obite skórą.
Wersja: Rallye  (lata produkcji:  1989- 1990).Wyprodukowano 
jedynie 5000 sztuk tego modelu, w latach 1989-1990 w celu uzy-
skania homologacji wersji rajdowej do startów w mistrzostwach 
świata. Początkowo Rallye wychodziły z silnikiem o oznaczeniu 
1H, następnie ze znanym z Corrado/Passata i Golfa PG. Oba silniki 
osiągają seryjnie moc 118 KW (160 KM) i moment obrotowy 225 
Nm lecz przy odrobinę innych prędkościach obrotowych. Seryjnie 
montowany był również napęd na 4 koła „syncro”. Dokładnie 39 
egzemplarzy zostało wyprodukowanych z kierownicą po prawej 
stronie na rynek brytyjski. Prawie wszystkie wyposażone były 
seryjnie w szyberdach. Na zamówienie można było dostać klima-
tyzację. Rallye wychodziły w 5 kolorach: Czarny (A1), Niebieska 

perła (A5), Tornadorot (G2), Zielony perłowy (A6) oraz grafitowy 
metallic (W9). Charakterystyczne dla tej wersji są przetłoczenia 
na błotnikach, progi boczne,  zderzaki oraz grill  i  lampy które 
nie występują w żadnej  innej wersji  golfa. Cena podstawowej 
wersji wynosiła 45000 DM. Rajdowych egzemplarzy zbudowano 
w  ilości  450  sztuk w dwóch wersjach:  8  i  16  zaworowej,  obie 
oczywiście wyposażone w sprężarkę mechaniczną typu G. Silniki 
te w zależności od specyfiki  rajdu osiągały moce w granicach 
250-280 KM.Wyposażenie seryjne:
Karoseria:
•  przedni i tylny zderzak malowany w kolor nadwozia
•  grill malowany w kolor nadwozia
•  aluminiowe felgi BBS o rozmiarze 6Jx15 z oponami 205/50 R15
•  przedni i tylny spojler malowany w kolor nadwozia
•  halogeny w przednim zderzaku
•  radio z 4 głośnikami
•  zielone szyby
•  lusterka malowane w kolor nadwozia
Wnętrze:
•  sportowe skórzane lub pół-skórzane fotele Recaro
•  skórzane koło kierownicy (370mm)
•  czarna podsufitka
•  kieszenie w drzwiach
•  dzielona kanapa
•  komputer drogowy MFA
•  oświetlenie wnętrza
•  oświetlenie bagażnika
Wyposażenie dodatkowe:
•  centralny zamek
•  radio kasetowe typu ?gamma? lub ?delta?
•  radio CD typu ?gamma?
•  aktywne głośniki w drzwiach przednich (seria dla radia typu 
?gamma?)

•  elektrycznie sterowane szyby przednie
•  elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka
•  podgrzewanie foteli przednich (c) 44FG
Rozróżniamy edycje specjalne VW Golfa II:
Special  (lata produkcji: 1987-1992), Fire and  Ice  (lata produk-
cji: 1990-1992), Edition Blue (lata produkcji: 1990-1992), Edi-
tion One (lata produkcji: 1989-1992), Function (lata produkcji: 
1990-1992), Memphis (lata produkcji: 1986-1990), Madison (lata 
produkcji: 1990-1991), Boston (lata produkcji: 1986-1992), Man-
hattan  (lata  produkcji:  1988-1992), Pasadena  (lata  produkcji: 
1990-1992), Moda (lata produkcji: 1989- 1990), Cup (lata pro-
dukcji:  1989),  10 Milionen  (lata produkcji:  1988), Bistro  (lata 
produkcji: 1987).
Ciekawostki: Volkswagen Golf MK2 GTI 16v hamował z prędkości 
100km/h w około 46metrów (na tarczach 239mm), wynik całkiem 
niezły nawet jak na dzisiejsze warunki, przy prędkości 110km/h 
można było zanotować głośność rzędu 75dBA.
Golf  II  to  jeden  z  najbardziej  udanych modeli  niemieckiego 
koncernu Volkswagen. Zawdzięcza  to  swojej  funkcjonalności 
i uniwersalnemu zastosowaniu, a także swojej bezawaryjności.. 
W ostatnim czasie mój serdeczny znajomy nabył Golfa II z 1991r. 
Mogę zaryzykować stwierdzenia, że auto  jest w bardzo dobrej 
kondycji. Jak widać kto szuka takiego „cacka”, ten znajdzie…

 v WM

DACHYDACHY
FIRMA CIESIELSKO-DEKARSKA “ROAR”
 // WIĘŹBY DACHOWE // KRYCIE DACHÓWKĄ, BLACHĄ itp. // 

 // MUROWANIE KOMINÓW // MALOWANIE DACHÓW // 
 // ADAPTACJA PODDASZY // ODŚNIEŻANIE // 

tel. 600-47-32-48, 500-03-11-29
e-mail: vertevill@gmail.com • www.sites.google.com/site/dachyroar

KONKURENCYJNE CENY!!!

Przyjmę do pracy przy dachach, tel. 600-47-32-48

Produkcja i sprzedaż VW Golfa II rozpoczęła się w sierpniu 1983 roku. Miał on szerszy, w porównaniu 
z VW Golfem I, rozstaw osi i większą przestrzeń bagażową, dzięki czemu zadowalał bardziej wybred-
nych użytkowników. Nowa oś tylna z wahaczem skrętnym ułatwiała prowadzenie pojazdu i zapewniała 
większy komfort jazdy. Oferta silników dla tego modelu obejmowała jednostki o pojemności od 1,3 l. 
do 1,8 l., w tym silnik diesla z turbodoładowaniem. Pozycję lidera zachował model GTI. Ofertę silników 
poszerzono później o mocniejszy silnik 118 kW (160 KM). Szczególnie mocną jednostkę napędową 
zamontowano w Golfie z napędem Syncro (na cztery koła) – 154 kW (210 KM). W ciągu ośmiu lat 
produkcji Golfa II z taśm montażowych zjechało aż 6.301.000 sztuk.

KĄCIK AUTO-MOTO

AUTO SZYBY
SPRZEDAŻ, MONTAŻ SZYB SAMOCHODOWYCH

tel. 514-655-382
e-mail: matpol@autograf.pl

SAMOCHODY OSOBOWE I DOSTAWCZE:
• NAPRAWY BIEŻĄCE• REMONTY ZAWIESZEŃ, UKŁADÓW HAMULCOWYCH •
• WYMIANY FILTRÓW OLEJÓW • WULKANIZACJA

RAD-KAR
Mechanika Pojazdowa
Radosław Piwowarczyk

tel. 512 793 322

Kancelaria Prawna MAXLEX
Krzeszowice, ul. KRAKOWSKA 31,

II piętro, pok. 221 (biurowiec obok Biedronki)

tel. 696 879 006
Biuro czynne od pon. do pt 900-1700.

TANIE USŁUGI PRAWNE
porady oraz sporządzanie wszelkich pism sądowych 

i urzędowych dla osób prywatnych oraz firm.
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MOBILNY GABINET 
• bezbolesne przekłuwanie uszu,
• makijaż okolicznościowy – Dior, Artdeco, Lancôme, Estēe Lauder, 
• henna – brwi i rzęs z regulacją,
• depilacja twarzy i ciała ( woskiem i pastą cukrową), 
• masaż twarzy (liftingujący) i ciała (gorące muszle – relaksujący,
   bańka chińska - odchudzający),
• manicure japoński – wzmacnia słabe, rozdwajające się paznokcie,
• manicure klasyczny, 
• pedicure klasyczny i leczniczy,
• pielęgnacja stopy cukrzycowej.

Cenisz fachowość,
wygodę i bezpieczeństwo,

ta oferta jest właśnie dla Ciebie.

Wizażystka, szkoleniowiec manicure-pedicure - 15 lat doświadczenia. 
Wszystkie zabiegi wykonuję w zaciszu Państwa domu.
Bez dodatkowych opłat za dojazd. 

Telefon kontaktowy 537 050 232

Zapraszamy do naszego sklepu
 Olkusz, ul. Mickiewicza 14  (naprzeciwko parku), 

tel. 510 190 038
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ZDROWY TRYB ŻYCIA

JOGA - ciało pełne energii

Ćwiczenia - asany dobrane są tak, że 
wzajemnie się dopełniają, stymulu-
jąc gruczoły i narządy wewnętrzne. 
Może wykonywać je każdy - nieza-
leżnie od tego czy ma 5 czy 70 lat. 
Wykonuje się je powoli, utrzymując 
koncentrację, jednocześnie głęboko 
i świadomie oddychając.
Asany  poprawiają  elastyczność 
kręgosłupa i stawów, wzmacniają 
mięśnie pleców. Zdrowy kręgosłup 
zapewnia zdrowe ciało, ponieważ 
w nim jest zawarty centralny układ 
nerwowy. Przez prawidłowe ćwi-
czenia utrzymane zostają giętkość 
i zdrowie kręgosłupa, poprawia się 
krążenie krwi, nerwy są dożywione 
i dotlenione, a ciało utrzymuje swą 
młodzieńczą kondycję. Można nawet 
powiedzieć, że giętki kręgosłup to 
klucz do długowieczności.
Podobnie  jak  zdrowy  kręgosłup 

i masaż organów wewnętrznych, 
ważne jest poprawne oddychanie 
i głęboka relaksacja.
Na sesji jogi krok po kroku uczymy 
się jak kontrolować nasz oddech i jak 
zaczynając od relaksu fizycznego na 
poziomie ciała, przejść przez relaks 

mentalny, aby w końcu odkryć głębo-
ki relaks i poczuć odprężenie. 

 v Beata Kuźnik
nauczyciel jogi, tel. 604 470 772 

joga.czarymary.net

Joga metodą Sivanandy jest często nazywana jogą integralną, ponieważ 
łączy w sobie pracę na trzech poziomach: fizycznym, intelektualnym 
i emocjonalnym, dając osobie ćwiczącej pełne zrozumienie i wgląd w to, 
co się dzieje w jej ciele, umyśle i emocjach. Sesja jogi zazwyczaj obej-
muje asany (ćwiczenia), pranayamy (ćwiczenia oddechowe), relaksację 
oraz elementy medytacji.

KĄCIK KULINARNY Gotuj z Kasią

Szybkie kluski leniwe
• Serek typu kanapkowy 

śmietankowy lub almet-
te 200 g

• Żółtko
• 1/2 szklanki mąki
• Mąka do podsypania
• Cukier puder, 
• sklarowane masło
Serek wkładamy do miski, wbijamy 
żółtko, rozmieszamy do jednoli-
tej konsystencji, dodajemy mąkę, 
delikatnie wyrabiając ciasto, tak by 
było miękkie, delikatnie obsypując 
ręce formujemy wałeczki, kroimy 
na centymetrowe kawałki.
W  garnku  gotujemy  wodę  z 
łyżeczką soli, kluski wrzucamy 

na wrzątek, delikatnie mieszamy, 
po wypłynięciu na powierzchnię 
gotujemy około 3 minut, wyjmu-
jemy łyżką cedzakową.
Podajemy z cukrem pudrem, roz-
topionym masłem…

Kluski ciepane
• 3/4 szklanka mleka
• 1,5 szklanki mąki
• Jajko
• Sól
• Boczek
 Mleko wlewamy do miski, wbija-
my jajko, dodajemy mąkę, szczyptę 
soli. Mieszamy na dość gęste, jed-
nolite ciasto. W garnku gotujemy 

wodę z łyżeczką soli.
Łyżeczkę moczymy we wrzątku, 
nabieramy ciasto i wrzucamy na 
gotującą się wodę. Gotujemy około 
3 minut małe kluseczki.
Kroimy boczek na małe kawałecz-
ki, wysmażamy na patelni, pole-
wamy kluski tłuszczem z boczku. 
Dla dorosłych wersja z pysznymi 
skwareczkami …
Polecam gorąco….….

 v KBC

Wracam do domu … dzieci co zjecie? ….  
Kluski z cukrem …. Kluski ciepane…. Pyszne, 
szybkie danie dla zabieganych rodziców …. 
Gdy dzieci przychodzą do nas w odwiedziny, 
też słyszę, że najchętniej to kluski leniwe…. 
I tak uwielbiam ich nazwę wymyśloną przez 
Hanię - koleżankę z przedszkola …. Kluski 
śpiące i leżące…..

KLUSKI ŚPIĄCE I LEŻĄCE

Wykonania  repliki  fryzu podjęła się artysta plastyk Pani Narasta-
jące zainteresowanie społeczne zamkiem Tenczyn w Rudnie oraz 
towarzyszące mu medialne nagłaśnianie problemu ginącego zabytku 
ułatwiły władzom samorządowym przekonać Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego do współfinansowania projektu zabez-
pieczenia  ruin. Kolejne wnioski pisane przez Gminę Krzeszowice 
kończyły się przyznaniem ministerialnych dotacji pozwalających 
kontynuować prace budowlane. Tenczynowi pomogła zapewne działal-
ność lokalnego stowarzyszenia „Ratuj Tenczyn” walczącego od kilku 
lat o zabezpieczenie zabytku, propagującego bogatą historię obiektu 
i organizującego w jego rejonie  imprezy plenerowe. Nie przyznaje 
się bowiem dotacji obiektom martwym, takim które nie pełnią już 
żadnej roli w życiu publicznym i których znaczenie uległo zatarciu 
w świadomości społecznej.
Prace budowlane prowadzone systematycznie na terenie Tenczyna od 
sierpnia 2010 r. przez Gminę Krzeszowice doprowadziły do zauwa-
żalnych zmian stanu niektórych budowli wchodzących w jego skład. 
Co prawda zamek znajduje się nadal w stanie katastrofy budowlanej 
i konieczne są dalsze nakłady na  jego zabezpieczenie,  jednak  już 
poczynione inwestycje są widoczne, pokazują że da się jeszcze uratować 
ten wspaniały zabytek i że jest szansa iż obiekt uniknie zniszczenia.

Pozytywny i miejmy nadzieję stały  trend przechodzenia Tenczyna 
z etapu niszczenia w fazę zabezpieczenia i częściowej rekonstrukcji 
obserwować możemy na przykładzie bastei wjazdowej (barbakanu) 
i korytarza obronnego. Jeszcze 3 lata temu wydawało się że budowle 
te utracimy bezpowrotnie, dziś po przejściu gruntownych prac reno-
wacyjnych prezentują się one wspaniale.

Najbardziej charakterystyczna budowla zamku Tenczyn – Brama 
Nawojowa doczekała się  wymiany dachu oraz reparacji lica murów, 
dzięki czemu uzyskała zupełnie nowy wygląd. We wnętrzu wieży 
bramnej wykonano drewniane schody prowadzące na jej najwyższą 
kondygnację skąd podziwiać można wspaniałą panoramę okolicy 
a przy dobrej pogodzie również Beskidy i Tatry. 

Kolejnymi  istotnymi  pracami 
były  rekonstrukcje  sklepień 
nad  częścią  korytarza  wjaz-
dowego (w rejonie barbakanu) 
oraz w budynku przylegającym 
do  korytarza wjazdowego  od 
strony  północnej  (dawna  śre-
dniowieczna brama wjazdowa 
na  Tenczyn).  Dzięki  nowym 
sklepieniom łatwiej wyobrazimy 

sobie dawny wygląd i ogrom zamku. Spełniają one również ważną 
rolę konstrukcyjną stężając mury stojące dotychczas swobodnie bez 
żadnego podparcia. 

Poza wymienionymi pracami  uporządkowano również dziedziniec 
zamku górnego, wyreperowano dach i attyki przedbramia, odgruzo-
wano pomieszczenie w budynku średniowiecznej bramy wjazdowej, 
wykonano wykopy archeologiczne oraz przeprowadzono szereg innych 
drobniejszych napraw.
Na 2013 r. planowane są dalsze roboty w rejonie korytarza obronnego, 
Bramy Nawojowej oraz skrzydła mieszkalnego -  uzależnione są one 
jednak od kolejnych dotacji z Ministerstwa Kultury  i Dziedzictwa 
Narodowego. 

Po zakończeniu zaplanowanych 
prac możliwa będzie realizacja 
jednego z głównych priorytetów 
Inwestora  (Gminy Krzeszowi-
ce)  to  jest częściowe udostęp-
nienie wnętrza zamku osobom 
odwiedzającym ruiny, w celu 
rekreacyjnym lub turystycznym.
Miejmy  nadzieję  że  imprezy 
historyczno-plenerowe  które 

organizowane są prze stowarzyszenie „Ratuj Tenczyn” już niebawem 
będzie można przeprowadzać na dziedzińcu zamkowym.

Podkreślić należy jednak że cały zamek dolny na Tenczynie (poza 
zabezpieczonym barbakanem i korytarzem wjazdowym) znajduje 
się w stanie ciągłego zagrożenia zawaleniem. Uratować go mogą 

jedynie natychmiastowe i daleko posunięte prace budowlane w skład 
których wejść musi zabezpieczenie niestałego  i osuwającego się 
podłoża. Ogłoszenie sukcesu byłoby więc przedwczesne  i wnioski 
należy formułować bardzo ostrożnie. Jedyne co możemy powiedzieć 
to że sytuacja Tenczyna ulega poprawie lecz wyścig z czasem wciąż 
trwa  i nadrobienie ogromnych zaległości wymaga nieprzerwanych 
i wieloletnich działań zabezpieczających.
Foto powyżej: baszta artyleryjska zamku dolnego tzw. Grunwaldzka.

 v Maciej Stępowski

Czy zamek Tenczyn w Rudnie wszedł w nowy etap swojej historii?
Trwający przez dziesięciolecia nieprzerwany proces niszczenia zamku Tenczyn w Rudnie doprowadził go do stanu katastrofy budowlanej. 
Ogrom zniszczeń oraz skomplikowana sytuacja prawna powodowały że nikt już nie wierzył iż kiedykolwiek uda się go wyrwać  ze szponów 
przyspieszającego procesu destrukcji. Widocznym gołym okiem postępom upadku obiektu towarzyszyła bierność lub bezsilność osób 
które obserwowały znikanie z krajobrazu najwspanialszego zabytku ziemi Krzeszowickiej. Proces ten udało się zwolnić a być może zatrzy-
mać – dzięki pracom zabezpieczającym Tenczyn nabiera nowego wyglądu i jest szansa że wkrótce zostanie udostępniony zwiedzającym. www.ratujtenczyn.org.pl

ZAMEK TENCZYN
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WYDARZENIA KULTURALNE, IMPREZY, SPOTKANIA
KRZESZOWICE

TRZEBINIA

ZABIERZÓW
KONCERT ALICJI MAJEWSKIEJ  

– Galeria w Pałacu Vauxhall
11 stycznia 2013, w piątek, godz. 19.00 zapraszamy na tradycyjny Noworoczny Koncert
piosenek – przebojów: Alicja Majewska, Włodzimierz Korcz, „OKRĄGŁE  31”
 “Moda jest czymś, co przemija. Starałam się śpiewać piosenki niemodne, ale dobre. 
Zabiegałam więc o twórców, którzy to gwarantowali. Wojciech Młynarski, Magdalena 
Czapińska, Wojciech Kejne, Włodzimierz Korcz. Dzięki nim mam repertuar, który bez 
wstydu prezentuję Państwu już tyle lat…”

Alicja Majewska
 Włodzimierz Korcz  i Alicja Majewska – kompozytor i jego Muza. Są razem na estradzie przeszło 30 lat. To duet, który 
wylansował najwięcej przebojów w polskiej muzyce rozrywkowej.
Zapraszamy na koncert gwiazdy polskiej piosenki, która od swojego debiutu solowego w roku 1974 nieprzerwanie 
śpiewa przy pełnej widowni. Sprzedaż biletów na koncert w cenie 45 złotych już wkrótce w Galerii.

FERIE W MIEŚCIE 
- ruszyły rezerwacje 14-25 STYCZNIA 2013, 

(od poniedziałku do piątku) godz. 9.00-13.00,  
Pałac Vauxhall, ul. Walkowskiego 1 

dla dzieci w wieku 9-12 lat koszt uczestnictwa 1 osoby - 100 zł  
ZAPISY: 12 282 14 65, wew. 21.

ZŁOTE GODY.
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Krzeszowicach  zaprasza pary małżeńskie, które zawarły związek małżeński w 
roku 1963  zainteresowane uroczystą formą obchodu jubileuszu 50-tej rocznicy zawarcia małżeństwa o  zgłaszanie 
tego faktu w Urzędzie Stanu Cywilnego, Krzeszowice, ul. Ogrodowa 1, pokój 104, I piętro w nieprzekraczalnym  
terminie do dnia  28 lutego 2013 roku.                                         
Dokonane zgłoszenia zostaną przekazane do Urzędu Wojewody, jako organu wnioskującego do Prezydenta RP o 
nadanie odznaczeń za długoletnie pożycie małżeńskie. Uroczystość  zostanie zorganizowana po otrzymaniu medali. 
Dokonanie zgłoszeń jest warunkiem niezbędnym celem podjęcia przez kierownika USC procedury.

Magiczne Ferie Zimowe w Zabierzowie.
Trwają zapisy na cykl pt Magiczne Ferie Zimowe, który odbędzie się w dniach 14-25 stycznia 2013 r. Zapraszamy 
dzieci w wieku od 7 do 11 lat na spotkania i warsztaty przygotowane przez instruktorów i animatorów z 
zabierzowskiego centrum kultury.
Ponadto zapraszamy młodzież na zajęcia taneczne oraz warsztaty filcowania. Zapisy prowadzi Sekretariat 
SCKiPGZ.

SPEKTAKL "ALICJA W LEŚNEJ KRAINIE"
17 stycznia zapraszamy wszystkie dzieci na spektakl interaktywny "Alicja w lesnej krainie". Przedstawienie 
rozpocznie się o godz. 13:00. "Za siedmioma górami, za siedmioma lasami żył sobie pewien kangurek. Był 
on bardzo nieszczęśliwy, ponieważ nikt nie chciał się z nim bawić. Nasz Kangurek udał się na polankę w 
lesie, gdzie spotkał… Dzieci!"
Jesli chcesz dowiedzieć sie o losach bohaterów przyjdź na spektakl! Bilety dostepne są w sekretariacie 
SCKiPGZ. Cena biletu to 5 zł.

KONCERT NOWOROCZNY "OBRAZY Z RÓŻNYCH EPOK"
Zapraszamy miłośników muzyki na Koncert Noworoczny, który odbędzie się 27 stycznia w Centrum Kultury w 
Zabierzowie. W programie muzyczna podróż w czasie - od wieków dawnych po współczesność. Hity muzyki 
klasycznej takich kompozytorów jak J. Brahms, A. Chaczaturian, A. Dvořák, E. Grieg W. A. Mozart, M. Ravel, 
D. Szostakowicz i A. Vivaldi; duety ze słynnych operetek: „Wesołej wdówki” i „Księżniczki czardasza”; znane 
tematy muzyki filmowej; występ baletowy z elementami tańca współczesnego, a także muzyka rozrywkowa 
wykonana na żywo z sekcją jazzową.

XXI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Przy Trzebińskim Centrum Kultury  w Trzebini, utworzony został sztab XXI 
Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Celem zbiórki publicznej 
w dniu 13 stycznia 2013 roku jest zbieranie środków pieniężnych „Dla  
ratowania życia dzieci i godnej opieki medycznej seniorów”

Sztab Finału, w Domu Kultury „Sokół” w Trzebini   
pracował będzie od godz. 13.00  Telefon 0-32 –61-10-621

Kino "Sokół" w Trzebini zaprasza
Ceny biletów na seans 2D:  

Bilet normalny: 14 zł; Bilet ulgowy: 12 zł; Bilet grupowy: 12 zł
Ceny biletów na seans 3D:  

Bilet normalny: 20 zł; Bilet ulgowy: 17 zł; Bilet grupowy: 17 zł

Ferie 2013 w kinie "Sokół"
Cena biletów na seanse 3D - 6 zł, pozostałe seanse 4 zł

10.01 17:00 3D: "Hobbit - Niezwykła podróż" - fantasy, USA, dubbing
  20:15 3D: "Hobbit - Niezwykła podróż" - fantasy, USA, napisy
11 i 16.01 17:00 "Hobbit - Niezwykła podróż" - fantasy, USA, dubbing
  20:15 "Mój rower" - dramat/komedia, Polska
12 i 15.01 17:00 "Mój rower" - dramat/komedia, Polska
  19:00 "Hobbit - Niezwykła podróż" - fantasy, USA, dubbing
13.01 18:00 "Hobbit - Niezwykła podróż" - fantasy, USA, dubbing
17.01 17:00 "Mój rower" - dramat/komedia, Polska
  19:00 "Hobbit - Niezwykła podróż" - fantasy, USA, dubbing

14.01 10:00 3D: "Gdzie jest Nemo?" - anim., USA, dubbing
  12:00 3D: "Gdzie jest Nemo?" - anim., USA, dubbing
15 i 17.01 11:00 3D: "Asterix i Wikingowie" - anim., Belgia/Francja, dubbing
  15:00 3D: "Gdzie jest Nemo?" - anim., USA, dubbing
16 i 18.01 11:00 3D: "Gdzie jest Nemo?" - anim., USA, dubbing
  15:00 3D: "Asterix i Wikingowie" - anim., Belgia/Francja, dubbing
19.01 15:00 3D: "Gdzie jest Nemo?" - anim., USA, dubbing
20.01 15:00 3D: "Asterix i Wikingowie" - anim., Belgia/Francja, dubbing
22 i 25.01 11:00 3D: "Renifer Niko ratuje brata" - anim., Fin./Dania, dubbing
  15:00 3D: "Magiczna karuzela" - anim., Anglia/Francja, dubbing
23.01 15:00 3D: "Renifer Niko ratuje brata" - anim., Fin./Dania, dubbing
24.01 11:00 3D: "Magiczna karuzela" - anim., Anglia/Francja, dubbing
  15:00 3D: "Renifer Niko ratuje brata" - anim., Fin./Dania, dubbing
26.01 15:00 3D: "Renifer Niko ratuje brata" - anim., Fin./Dania, dubbing

CHRZANÓW
Kino "Sztuka" w Chrzanowie zaprasza

FERIE Z KINEM SZTUKA:

"Hobbit: Niezwykła podróż" 2D i 3D PREMIERA" 
• 11.01-12.01 seans o godz. 19.30 (3D napisy PL) • 13.01 seans o godz. 20.15 (3D napisy PL) • 

• 14.01-17.01 seans o godz. 19.15 (3D napisy PL) •
reżyseria: P. Jackson, czas: 170 min., gatunek: fantasy/przygodowy, prod. USA/Nowa Zelandia, 12 lat
Cena biletu: Piątek - Niedziela: norm. 20,00 zł, ulg. 17,00 zł. Poniedziałek - Czwartek: 17,00 zł.

Cena biletu 2D: Piątek - Niedziela: norm. 15,00 zł, ulg. 14,00 zł., Poniedziałek - Czwartek: 14,00 zł.

"Mój rower"
• 14.01-17.01 seans o godz. 17.15 •

reżyseria: Piotr Trzaskalski; czas trwania: 90 min., gatunek: dramat/komedia, prod. Polska, 15 lat
Cena biletu: Piątek - Niedziela: norm. 15,00 zł, ulg. 13,00 zł.; Poniedziałek - Czwartek: 13,00 zł.

"Będzie głośno"
• 18.01.2013 seans o godz. 20.15 •

reżyseria: David Guggenheim; czas trwania: 97 min.; gatunek: dokumentalny/muzyczny; prod. USA, 12 lat
Obsada: Jimmy Page, Jack White, The Edge; taśma: 35 mm

Cena biletu: 10 zł (w sprzedaży od 2 stycznia 2013) 

"Ralph demolka" 3D PREMIERA
• 18.01 seanse o godz. 15.30, 17.45 • 19.01 seanse o godz. 15.45, 18.00 •

• 20.01 seanse o godz. 12.30, 15.00 • 21.01-31.01 seanse o godz. 15.45, 18.00 •
reżyseria: Phil Johnson, Jennifer Lee, czas trwania: 108 min.

gatunek: animacja familijny/komedia; prod. USA, b/o
Cena biletu 3D:  Piątek - Niedziela: norm. 20,00 zł, ulg. 17,00 zł. Poniedziałek - Czwartek: 17,00 zł.

 "Gambit, czyli jak ograć króla"
• 19.01 seans o godz. 20.15 • 21.01-24.01 seans o godz. 20.15 •

reżyseria: Ethan Coen, Joel Coen, czas trwania: 88 min., gatunek: komedia kryminalna, prod. USA, 15 lat
Cena biletu: Piątek - Niedziela: norm. 15,00 zł, ulg. 13,00 zł., Poniedziałek - Czwartek: 13,00 zł.

14.01.2013 (Poniedziałek) 
godz.10.00  

Kino dla dzieci -  
"Renifer Niko ratuje brata"  

[dubbing PL] Kino SZTUKA, 
Bilety 6 zł - kino SZTUKA.

15.01.2013 (Wtorek) 
godz.10.00 Kino dla dzieci - 
 "Renifer Niko ratuje brata" 

[dubbing PL]
Bilety 6 zł - kino SZTUKA

5.01.2013 (Wtorek) godz.12.00 
Kino dla młodzieży -   

"Asterix i Obelix: w służbie Jej 
Królewskiej Mości"  

[dubbing PL] Kino SZTUKA. 
Bilety 6 zł - kino SZTUKA

16.01.2013 (Środa) godz. 10.00 
- Kino dla młodzieży - 

"Asterix i Obelix: w służbie Jej 
Królewskiej Mości"  

[dubbing PL]. Kino SZTUKA. 
Bilety 6 zł - kino SZTUKA

17.01.2013 (Czwartek) 
godz.10.00  

Kino dla dzieci -  
"Renifer Niko ratuje brata" 

[dubbing PL] Kino SZTUKA. 
Bilety 6 zł - kino SZTUKA 

17.01.2013 (Czwartek) 
godz.12.00 Kino dla młodzieży   
"Asterix i Obelix: w służbie Jej 

Królewskiej Mości"  
[dubbing PL]. Kino SZTUKA. 

Bilety 6 zł - kino SZTUKA

22.01.2013 (Wtorek) 
godz.11.30

Kino dla najmłodszych -  
"Odwrócona góra albo film  
pod strasznym tytułem"

sala konferencyjna
Bilety 1 zł  dostępne  
w Informacji MOKSiR

24.01.2013 (Czwartek) 
godz.11.30

Kino dla najmłodszych -   
"Kochajmy straszydła"

sala konferencyjna
Bilety 1 zł  dostępne  
w Informacji MOKSiR

Bukolandia.
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FELIETON

BIBLIOTEKA

Z pustego i Salomon nie naleje…

Drogi Czytelniku -  jesteś w czytniku!

Zbyt długi czas spędzony przed 
telewizorem  może  prowadzić 
u dzieci (ale również u dorosłych) 
do zaburzeń emocjonalnych, stanów 
lękowych - zwłaszcza po ogląda-
niu scen z przemocą i agresją, pro-
blemów z nadwagą, ze wzrokiem, 
może również powodować alergie 
z powodu nadmiernego przeciąże-
nia narządów zmysłowych. Ekra-
nowa rzeczywistość lansuje wzorce 
zachowań, z którymi młody widz 
łatwo się utożsamia, a które często 
niekoniecznie są godne naślado-
wania. Duży wpływ na dzieci ma 
reklama telewizyjna, która może 
powodować  tworzenie  u  widza 
niepożądanych cech charakteru: 
egoizmu, nadmiernej pożądliwo-
ści, gromadzenia za wszelką cenę 
dóbr materialnych. Lista proble-
mów związanych z oglądaniem TV 
przez dzieci jest bardzo długa, choć 
oczywiście telewizja może pomagać 
w rozwoju dziecka, ale  tylko pod 
warunkiem odpowiedniego doboru 
programów.
Obecna telewizja ma coraz większy 
wpływ na wychowanie dzieci, co 

dzieje się niestety najczęściej za 
przyzwoleniem rodziców. Dzieci 
oglądające długo TV są nierzadko 
rozleniwione, znudzone codzien-
nym  życiem,  niezbyt  chętnie 
wykonują obowiązki domowe, nie 
mówiąc już o szkolnych. Zmęczeni 
codzienną bieganiną dorośli zwykle 
są zadowoleni, gdy dziecko samo 
potrafi zorganizować sobie czas, 
dlatego telewizja tak często odgry-
wa rolę niańki. Młodzież natomiast 
uczy się z niej szkodliwych wzorów 
postępowania: kultu konsumpcjoni-
zmu, przyswaja sobie modę na bycie 
twardym, bezwzględnym i silnym, 
lecz niekoniecznie inteligentnym. 
Szklany ekran nie powinien zastę-
pować dziecku kontaktu z rodzica-
mi. Dobrym sposobem na integra-
cję rodziny jest wspólne czytanie 
książek na głos. W czasach kiedy 
nie znano takich wynalazków jak 
radio  czy  telewizor,  głośne  czy-
tanie  książek,  wspólne  śpiewa-
nie czy opowiadanie bajek, było 
szeroko praktykowane w domach 
całej Europy. Najłatwiej do  tego 
typu praktyk przyzwyczajają się 

młodsze dzieci, jednak jeśli książka 
będzie ciekawa i uda się stworzyć 
dobrą atmosferę podczas czytania, 
to nawet nastolatek powinien dać się 
wciągnąć. Ważne jest to, by nie był 
to przymus, lecz delikatna zachęta. 
Młodsze dzieci najbardziej cenią 
sobie, gdy czyta  im mama, gdyż 
wzmacnia to ich poczucie własnej 
wartości oraz korzystnie wpływa 
na rozwój emocjonalny dziecka, 
które czuje się ważne, gdy rodzi-
ce poświęcają mu swój czas. Jeśli 
mama jest zbyt zajęta, może zastą-
pić  ją  tata, dziadkowie,  lub  inny 
członek rodziny. Czytanie dziecku 
na głos buduje silną więź między 
dorosłym  i  dzieckiem,  rozwija 
jego język, pamięć  i wyobraźnię, 
poprawia koncentrację, poszerza 
wiedzę ogólną, ułatwia mu naukę 
oraz kształtuje w nim na całe życie 
nawyk czytania i zdobywania wie-
dzy. Takie czytanie, przy odpowied-
nim doborze  literatury, powinno 
uczyć wartości moralnych, kultury 
osobistej i kształtować odpowiednie 
wzorce zachowań; pomoże również 
uchronić dziecko przed zagrożenia-

mi współczesnego świata, między 
innymi uzależnieniem od telewizji 
czy komputerów. 
Trudno jednak wymagać od dzieci 
miłości do książek, skoro ich rodzi-
ce sami często nie czytają; według 
najnowszych badań aż 56% Polaków 
nie przeczytało w ciągu ostatnie-
go roku ani jednej książki. Naród, 
który nie czyta - mało wie, konse-
kwencją tej niewiedzy są złe decy-
zje - w życiu osobistym, w szkole 
i w pracy. Ogólny poziom wiedzy 
i kultury społeczeństwa przekłada 
się również na decyzje przy urnach 
wyborczych. Wynikiem tego jest 
między  innymi obecna  sytuacja 
gospodarcza  i  polityczna  naszej 
Ojczyzny.

 v Monika Rusinek 
email: biurorusinek@interia.pl 

Tradycyjne papierowe karty czy-
telników  i  książek  zastąpione 
zostały przez  cyfrowy katalog.      
Elektroniczne karty  czytelnika 
będą  dostępne w  bibliotece  od 
lutego  (dzieci  i młodzież do 15 
roku życia - bezpłatnie, dorośli - 2 
zł.). Wszyscy korzystający z zaso-
bów Biblioteki w Krzeszowicach 
mają  dostęp  do  bazy  książek, 
w bibliotece  (wypożyczalnia)  - 

odrębne stanowisko z katalogiem 
komputerowym oraz dostęp zdal-
ny do katalogu - www.biblioteka-
krzeszowice.pl, zakładka Katalog 
Online.
Wdrażanie elektronicznego syste-
mu wypożyczeń było niezwykle 
pracochłonne, każdą z książek, 
które oferuje biblioteka, należa-
ło indywidualnie wprowadzić do 

systemu LIBRA2000  i nadać jej 
kod kreskowy. Podobnie z elektro-
niczną ewidencją użytkowników 
biblioteki. W ten sposób Czytel-
nikom udostępniono ponad 41.000 
książek  i  zapisano do biblioteki 
prawie 3.000 osób.
Książkę regulaminowo wypożycza 
się na 30 dni. Istnieje możliwość 
prolongaty, czyli  zawiadomienia 

biblioteki (tel. 12 282 15 13) o tym, 
że  z  uzasadnionych  powodów 
chcielibyśmy mieć daną książkę 
w domu nieco dłużej. Warto jed-
nak pamiętać o tym, że na wiele 
tytułów czekają także inni... 
Zapraszamy  do  zapoznania  się 
z nową ofertą biblioteki i korzy-
stania  z możliwości  jakie  daje 
system elektroniczny LIBRA2000.

Badania przeprowadzone w roku 2012 wykazały, że ponad 60% polskich 
dzieci ogląda telewizję co najmniej kilka godzin dziennie. Tymczasem 
według pediatrów, dziecko w wielu szkolnym nie powinno spędzać przed 
telewizorem i komputerem łącznie więcej niż dwie godziny dziennie. 

Od stycznia 2013 r. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Krzeszowicach otwiera nowy etap 
w swojej  historii. Rozpoczęło się wypożyczanie elektroniczne, kolejny etap komputeryzacji. 

KompraBIURO RACHUNKOWE

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

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

• Przekształcenia formy
   prawnej przedsiębiorstw
• Zeznania roczne
• Zwrot VAT
   na materiały budowlane

Dojazd do Klienta
wliczony w cenę usług

Świadczymy
nasze usługi

od 21 lat!

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

Sprzedam
działkę budowlaną

w Tenczynku.
 Działka uzbrojona, ogrodzona. 12 arów.

 tel. 788 249 325

DREWNO

KOMINKOWE 
Transport gratis
tel. 517 393 773

Sprzedam mieszkanie  
w Krzeszowicach 49 m2 

tel. 668 840 214

Proponujemy usługi:
• Bezpośrednia ochrona 
   fizyczna osób i obiektów.
• Całodobowy monitoring 
   systemów alarmowych i CCTV.
• Działanie Grup Interwencyjnych.
• Montaż, konserwacja systemów 
   alarmowych i CCTV.
• Konwoje, inkaso, asysty.
• Ochrona imprez masowych.
• Psy obronne

ZAWISZAZAWISZA

Pracownicy firmy realizując zadania ochronne 
na terenie Krakowa, Chrzanowa, Trzebini, 
Krzeszowic, Alwerni, Michałowic, Zielonek, 
Iwanowic, Skwierzyny, Myślenic, systematycznie 
dążą do poprawy bezpieczeństwa w tych rejonach.

tel./fax 12 282 29 89, 12 282 89 95, kom. 600 403 988
zawisza.kr@gmail.com • www.zawisza.krakinfo.pl

Atrakcyjne
ceny!

Edukacyjne     Kreatywne     Ekologiczne

Zabawki dla Twojego dziecka
Zapraszamy do nowo otwartego sklepu - Rabat 5%

Godziny otwarcia:  pn 8:00 – 17:00,   wt - pt 9:00 – 18:00,   sb 9:00 - 13:00

www.sklep-pinkblue.pl

Krzeszowice,
ul. Legionów Polskich 1
Pasaż handlowy tp – 1 piętro
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DOMY
Z  BALI

Józef Chowaniec • Domy z bali
• Domy szkieletowe
• Domki letniskowe
• Domki kanadyjskie
• Wiaty ogrodowe
• Ganki
• Dachy
• Usługi tartaczne
• Więźba dachowa
• Boazeria

Firma „MALORZ” zajmuje się produkcją wszelkiego
rodzaju wyrobów z drewna. W swojej ofercie posiada:

• Deska elewacyjna
• Podłogi
• Deska tarasowa
• Listwy wykończeniowe
• Schody
• Parapety
• Okna 
• Drzwi wewnętrzne 
   i zewnętrzne
• Altanki

• Place zabaw
• Meble ogrodowe
• Huśtawki
• Budy 
• Balustrady
• Ocieplenie STEICO FLEX 
• Łóżka
• Kołyski

SIEDZIBA FIRMY:
Trzyciąż 180, 32-353 Trzyciąż

e-mail: biuro@malorzdomy.eu
www.malorzdomy.pl

KONTAKT:
Właściciel  firmy:

Józef Chowaniec + 48 607 092 504
Dział produkcji:

Tomasz Gzyl  + 48 501 229 280

CZYNNE:
pon - piątek 9.00 – 17.00,

sobota 9.00 – 14.00

FELIETON

Głodnego nakarmić… czyli dobroczynność po polsku

Wbrew pojawiającym się często 
zarzutom wobec J. Owsiaka, należy 
przyznać, że dzięki jego pracy wie-
le szpitali może w bardziej efek-
tywny sposób pomagać małym 
pacjentom. To, że część zebranych 
pieniędzy przeznacza się na wyna-
grodzenia dla ludzi (w tym pana 
Owsiaka) pracujących dla WOŚP, 
nie powinno chyba wzbudzać aż 
takich kontrowersji, w końcu ich 
praca nie kończy się na tej jednej 
niedzieli w roku.
To że nie przechodzimy obojętnie 
obok młodych i starszych wolon-
tariuszy ze słynnej Orkiestry, nie 
znaczy jednak, że jesteśmy skłonni 
do pomocy wszystkim kwestują-
cym. Niejednokrotnie nie zauwa-
żamy, bądź nie chcemy zauważyć, 
ludzi siedzących pod sklepem, pod 
kościołem, na chodniku  proszą-
cych o jakiś gorsz, na jedzenie, 
na  lekarstwo  lub  na  inny  cel. 
Nie wpuszczamy do mieszkania 
tych, którzy zbierają na operację 
dla kogoś, proszą o pieniądze na 
życie itp.
Zła wola? Znieczulica? Obojęt-
ność? Jak nazwać takie zachowanie 
chrześcijańskiego w większości 
społeczeństwa?  Może  po  pro-
stu  ostrożność,  lub  negatywne 

doświadczenia. Niestety, aż nazbyt 
często słyszymy, bądź sami pada-
my ofiarą nieuczciwych ludzi, któ-
rzy chcą się dorobić na dobrym 
sercu współobywateli. Z reguły 
chcemy w ludziach widzieć dobro, 
wierzyć w ich dobre intencje, w ich 
uczciwość. Jednak spotykając się 
z  wyłudzeniem  i  oszustwem, 
raz i drugi w końcu zaczynamy 
wszystkich podejrzewać o najgor-
sze instynkty. 
Kiedy podchodzi do nas dziecko 
na pozór biedne i głodne i prosi 
o dwa złote na bułkę, a kiedy chce-
my mu tą bułkę kupić to zaczyna 
się z nami kłócić i natrętnie żąda 
pieniędzy, bądź kupione pieczy-
wo ze złością wyrzuca do kosza 
– co mamy myśleć? Kiedy kobie-
ta żebrze na ulicy o pieniądze na 
jedzenie dla  swojej  rodziny po 
czym, zbytnio się z tym nawet nie 
kryjąc, zrzuca z siebie  łachma-
ny i wsiada do nowego dobrego 
samochodu – jak mamy reagować? 
Kiedy ktoś prosi nas o parę złotych 
na chleb po czym widzimy go pod 
sklepem z alkoholem w ręku – czy 
można jeszcze kiedyś zaufać?
W czasach kiedy „żebry” stały się 
sposobem na życie, na zarobienie 
niekiedy dobrych pieniędzy,  trud-

no bez oporów i z uśmiechem na 
ustach oddawać swoje ciężko zaro-
bione złotówki. Bo nie możemy 
wiedzieć czy ten ktoś, kto patrzy na 
nas zbolałym wzrokiem naprawdę 
ma problemy i potrzebuje wspar-
cia,  czy  też widzi w nas kolej-
nego naiwniaka dzięki któremu 
niedługo będzie mógł zamienić 
jeden samochód na drugi, albo 
kupi lepszą komórkę lub nowszy 
komputer. Przez tych wszystkich 
nieuczciwych, którym nie chce się 
pracować, cierpią ludzie którym 
pomóc może już tylko dobre serce 
i hojność bliźnich. 
Mówi się, że wbrew wszystkiemu 
warto pomagać i wspierać, że lepiej 
dawać niż prosić, ale czy można 
winić tych, którzy sparzywszy się 
na gorącym dmuchają na zimne?

 v Izabela Szatyn 
email: go _ izabelaszatyn@op.pl 

Wielkimi krokami zbliża się doroczna wielka zbiórka pieniędzy na 
rzecz chorych i cierpiących. WOŚP po raz dwudziesty pierwszy zagra 
w najbliższą niedzielę dla chorych dzieci i po raz pierwszy także dla 
seniorów. Czerwone serduszka przyciągają ludzi i otwierają nie tylko 
ich serca ale i portfele. Niewielu chyba przechodzi obok wolontariuszy 
obojętnie, przeważnie wrzucamy do puszek parę groszy.

Fredzik to maleńki piesek w średnim wieku (ma około 6 lat). Jest 
spokojny i przyjacielski, lubi spacerować. Może zamieszkać 
z innym psem lub kotem.
Historia tego psiaka jest szczególnie wstrząsająca. Przytacza-
my ją Państwu, bo może to sprawi, że ten biedy, tak bardzo 
skrzywdzony piesek znajdzie swój Dom na zawsze.
Z opisu osoby, która uratowała mu życie: "....Chwila postoju 
na stacji za Częstochową i wszystko się wali. Widzimy jak 
w naszą stronę próbuje iść coś, co kiedyś było psem, a teraz 
dziwnie pogięte w kabłąk, na wpół łyse, usiłuje znaleźć coś 
do zjedzenia wchodząc pod stojące samochody. Cmokamy, 
podchodzi na trzęsących się patyczkowatych nóżkach i prawie 
dławi się podaną bułką. Z bliska wygląda jeszcze gorzej .... 
można się na nim uczyć anatomii, to same kości obciągnięte 
skórą pokrytą w dodatku strupami. Bał się potwornie, ale głód 
na szczęście okazał się być silniejszy od strachu i za którymś 
razem udało się go złapać na pętelkę ze smyczy. Wsadzony do kociego transporterka słabo się bronił jeszcze...."
Obecnie Fredzik jest już odkarmiony, odchowany i gotowy do adopcji (obecna opiekunka ma już kilka swoich 
psów i kotów i nie może go zatrzymać). Piesiu jest malutki, ale potrafi pokochać wielką, prawdziwą miłością.

Kontakt w sprawie Freda pod numerem tel. 509 260 604

MALUTKI “SZKIELECIK” NADAL SZUKA DOMU
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ZABIERZÓW

SZACHY W KRAKÓW BUSINESS PARK

Był to turniej szachów szybkich roz-
grywany w systemie szwajcarskim. 
Przyjęto  atrakcyjną dla widzów choć 
rzadko stosowaną punktację : 3 pkt 
za zwycięstwo, 1 pkt za remis i 0 za 
porażkę. Dzięki temu cały czas trwa-
ła ostra walka o zwycięstwo na które 
przed ostatnią 9  rundą szansę miało 
aż 9 zawodników. Wszyscy walczyli 
o wysoko punktowane zwycięstwa 
unikając remisów.
O randze turnieju mówi  udział 4 
arcymistrzów szachowych i wielu 
mistrzów międzynarodowych. Aż 
53 osoby z pośród 87 zawodników 
miało ranking FIDE. Dawno nie było 
tak silnie obsadzonego turnieju sza-
chowego w Powiecie Krakowskim.
Zawody przygotowane przez sekcję 
szachową TS Wisła kierowaną przez 
Dariusza Mikruta otworzył prezes 
Małopolskiego Związku Szachowe-
go Jan Kusina . Sędziował sędzia 

międzynarodowy    Jarosław Pie-
traszewski a organizacyjnie poma-
gała Katarzyna Paciorek z SCKiS 
Zabierzów.
  W najważniejszej kategorii OPEN 
trzy pierwsze miejsca zajęli mistrzo-
wie międzynarodowi : zwyciężył 
w  turnieju    Witalij  Bernadski  
z Ukrainy zdobywając 22 pkt z 27 
możliwych do zdobycia, drugie miej-
sce zajął Mihail Mozharow z Rosji 21 
pkt a trzecie Petr Golubka z Ukrainy 
także 21 pkt. Czwarty był pierwszy 
z arcymistrzów Vladimir Malaniuk 
z Ukrainy 20 pkt a 5 z 19 pkt najlep-
szy Polak Maciej Brzeski z Wisły 
Kraków. Najlepszą kobietą w turnie-
ju a jednocześnie najlepszą juniorką 
do lat 14 była Anastasija Mukhtaro-
wa z Ukrainy; najlepszym juniorem 
do lat 14 został Szymon Gumularz 
z Wisły Kraków. Była jeszcze nagro-
da dla najlepszego seniora powyżej 

60 lat, którą otrzymał Bronisław 
Wiechowski z Bytomia.
Sponsorami turnieju byli : obcho-
dzący swoje XV – lecie Kraków 
Business Park, Jurajska Izba Gospo-
darcza, TS Wisła Kraków, Koło PSL 
w Zabierzowie i Józef Kruk.
W imieniu organizatorów oraz spon-
sorów puchary, dyplomy i nagrody 
wręczali Adam Świech udziałowiec 
Kraków Business Park, Wojciech 
Burmistrz wice wójt Gminy Zabie-
rzów  oraz  przedsiębiorcy  Józef 
Kruk i Jacek Figiel. Jurajską Izbę 
Gospodarczą reprezentował Andrzej 
Bukowczan.
Adam Świech zaprosił do udziału 
w następnych turniejach szachowych.  
Najbliższy będzie Międzynarodowy 
Turniej Wielkanocny o Puchar KBP.
Z przyjemnością obserwowaliśmy 
emocjonujące rozgrywki, świetnie 

spisali się także młodzi szachiści.
Po wprowadzeniu obowiązkowej 
matury z matematyki warto pomy-
śleć o szerszym wprowadzeniu sza-
chów do szkół; może nawet zamiast 
1 lekcji WF albo jako zajęcia nad-
obowiązkowe. Jestem przekonany, 
że gdyby zlecono przeprowadzenie 
odpowiednich badań to jednoznacz-
nie podkreśliłyby pozytywny wpływ 
szachów na prawidłowy rozwój mło-
dzieży a młodzież grająca w szachy 
pewnie miałaby lepsze wyniki nie 
tylko z matematyki niż ta , która 
nie gra.
Przed turniejem szachowym w Kra-
kowskim Przedmieściu odbyło się 
Walne  Zgromadzenie  prężnego 
Związku Gmin Jurajskich z Ogro-
dzieńca. Był też udany Bal Sylwe-
strowy a w planie kolejne imprezy.

 v Marek Rowecki

W krótkim czasie w Centrum Restauracyjno – Konferencyjnym „Krakowskie Przedmieście” na terenie Kraków 
Business Park odbył się drugi turniej szachowy w jeszcze liczniejszej obsadzie. W sobotę, 5 stycznia 2013 r. 
w I JURAJSKIM NOWOROCZNYM OTWARTYM TURNIEJU SZACHOWYM O PUCHAR KBP grali zawodnicy 
z 4 federacji szachowych: Polski, Ukrainy, Rosji i Białorusi. 

Ten bohaterski konik, którego przodkowie należeli do najstarszej linii hodowlanej 
konia arabskiego w Polsce, profesor jak o nim mówią, zwyciężał w skokach 
i ujeżdżaniu (w ubiegłym roku zdobył Puchar Śląska i wiele innych prestiżowych 
nagród) widząc tylko na jedno oko! Kilka tygodni temu, w wyniku powikłań 
spowodowanych zapaleniem, światło zgasło i tam.
Wcześniej patrzono ze zdumieniem, nadzieją i dumą na dokonania niepeł-
nosprawnego sportowca, teraz pozostała tylko nadzieja, że znajdą się jakieś 
cudowne serca, których wrażliwość nie pozwoli temu wspaniałemu zwierzęciu 
pogrążyć się w ciemności na zawsze.
Schody do światła dla Kiary, bo tak ma na imię klacz, to prócz transportu do 
Monachium, kilka tysięcy złotych, których wciąż brakuje. Jeśli zechcieliby 
Państwo pomóc, każda kwota będzie wspaniałym darem.

Tytuł : Kiara / Numer konta: ING Bank Śląski    
63 1050 1618 1000 0022 9401 8300.

Dodatkowe informacje: Stadnina w Paczółtowicach 
 lub pod nr tel. 500 044 933.

Piękna, tracą wzrok  
Kiara prosi o wsparcie
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Producent wyrobów z drewna oferuje:
• Boazerię świerkową: szer. 7 cm, 9 cm lub 15 cm • Podbitkę pod dachy • Bardzo duży asortyment listew wykończeniowych 

z lipy, świerka, buka, dębu  i jesionu. Deski podłogowe, schody, poręcze, tralki, sztachety, więźby dachowe, meble oraz drzwi.

MOŻLIWOŚĆ DOWOZU
WŁASNYM TRANSPORTEM

U NAS NAJTANIEJ!!!!

WSZYSTKO Z DREWNA "U GÓRALA"

Czynne:
pon - piątek 9.00 - 17.15,

sobota 9.00-13.00.

biuro@drzwi.olkusz24.pl • drzwi.olkusz24.pl

MEBLE
OGRODOWE

MEBLE
OGRODOWE

Zapraszamy na piętro

MEBLE POKOJOWE
Zapraszamy na piętro

MEBLE POKOJOWE
32-300 Olkusz, ul. Składowa 2 (budynek Dworca PKP), tel. (32) 754 60 10

OCHRONA DLA WYMAGAJĄCYCH

SYSTEM ALARMOWY KTÓRYM STERUJESZ ONLINE
ceny abonamentu miesięcznego od 30 PLN

Kontakt: tel. 796-351-499Kontakt: tel. 796-351-499

CHROŃ AUTO
PRZED ZNIKNIĘCIEM

ceny abonamentu
miesięcznego od 35 PLN

Krzeszowice,
Rynek 23
tel. 12 282 67 96,
kom. 698 686 385

zł

www.alwernia4poryroku.pl Alwernia, ul. Mickiewicza 1etel. 504 91 68 48
O r g a n i z u j e m y  p r z y j ę c i a  o k o l i c z n o ś c i o w e

Restauracja Cztery Pory Roku 

Obiad 
     od 

Zapraszamy codziennie
15 10.00-21.00


