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Małgorzata Szczuka

       Prowadzimy:
•  Księgi handlowe
•  Księgi przychodów 
     i rozchodów
•  Ewidencje ryczałtu
•  Kartę podatkową
•  Obsługę w zakresie:
    kadr, płac, ZUS, PFRON
•  Inne

ul. Vetulaniego 5
31-226 Kraków

Morawica 103
32-084 Morawica

tel. 508 09 91 59 biuro@mnk.biz.pl
www.mnk.biz.pl
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GEODETA
tanio

solidnie
terminowo

tanio
solidnie

terminowo

tel. 506 645 670

tel. dom
. (12) 282 31 83

Zapraszamy serdecznie od poniedziałku  do piątku w godz. 
od 12.00 do 19.00,  a w soboty oraz niedziele od godz. 10.00 do 19.00.

Medycyna pracy   

Medycyna sportowa

Konsultacje specjalistyczne

Rehabilitacja

Badania USG

Badania laboratoryjne
Do końca lutego wizyty u okulisty
w piątkowe poranki w cenie 50,00 zł. 
Zapraszamy do telefonicznej rezerwacji terminów. 

Krzeszowice,
Rynek 23
tel. 12 282 67 96,
kom. 698 686 385
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SAMOCHODY OSOBOWE I DOSTAWCZE:
• NAPRAWY BIEŻĄCE• REMONTY ZAWIESZEŃ, UKŁADÓW HAMULCOWYCH •
• WYMIANY FILTRÓW OLEJÓW • WULKANIZACJA

RAD-KAR
Mechanika Pojazdowa
Radosław Piwowarczyk

tel. 512 793 322

Przypominany, iż zgodnie z obowiązującym Regulaminem Utrzymania Czystości i porządku na terenie Gminy,  
każde gospodarstwo domowe musi posiadać umowę na wywóz odpadów komunalnych. 

W celu pełnego zaprezentowania oferty oraz podpisania umowy prosimy o kontakt:
 Alba MPO Sp. z o.o. ul. Kluczewska 2, 32-300 Olkusz, tel: 32/ 643-14-84

ALBA MPO Sp. z o.o. to nowoczesny i wyspecjalizowany sprzęt, wykwalifikowana 
i doświadczona kadra specjalistów oraz lata doświadczeń na rynku usług komunalnych,
które sprawiają, iż usługi wykonywane przez naszą firmę oceniane są bardzo wysoko.

Oferujemy możliwość wyboru wielkości pojemnika w zależności od potrzeb:

Pojemnik 120 litrów      -  15,40 zł /szt. Brutto
Pojemnik 240 litrów     -  22,00 zł /szt. Brutto
Pojemnik 1100 litrów    -  69,44 zł /szt. Brutto
Nowy pojemnik na odpady w cenie usługi. Odbiór odpadów selektywnych co trzy miesiące GRATIS!

Serdecznie zapraszamy

do współpracy!!!

DREWNO

KOMINKOWE 
Transport gratis
tel. 517 393 773

www.gabinetelf.pl

Krzeszowice, ul. Targowa 47
Tel. 668 990 679

Gabinet Kosmetyczny

 Walentynki w  Salonie  ELF
•	Zabiegi     
•	Masaże
•	Aromaterapia 
•	Techniki SPA 

„Uwolnij się od stresu 
i odszukaj swój

wewnętrzny spokój”

Zapraszamy wszystkie pary na romantyczne 
masaże we dwoje. Najlepszy prezent dla 
partnera!!!!!!
Oferujemy masaże gorącymi kamieniami, 
a także holistyczne CEREMONIE WELLNESS 
dostarczające wyjątkowego relaksu  i szybkich 
efektów kosmetycznych.

WALENTYNKI 14 LUTY
MASAŻ DLA DWOJGA!!!

JESTEŚMY AUTORYZOWANYM GA-
BINETEM - PARTNEREM ALQVIMIA, 
najlepszej firmy olejów do masażu i aro-
materapii  na świecie (www.alqvimia.pl).
ALQVIMIA wykorzystuje w swoich re-
cepturach tylko 100% naturalne składniki 
roślinne, produkty spagiryczne  i alche-
miczne – do pielęgnacji CIAŁA I DUCHA.

ZAPRASZAMY  PRZEZ  CAŁY  SEZON - nie tylko w Wa-
lentynki – wszystkie osoby zestresowane, szukające relaksu 
oraz pragnące zachować młody, zdrowy i piękny wygląd.

Zdjęcia Gabinetu Kosmetycznego Elf

Jednym z najważniejszych skutków 
prawnych dla małżonków w przy-
padku orzeczenia separacji jest 
ustanowienie z mocy prawa ustroju 
rozdzielności majątkowej. 
Od chwili uprawomocnienia się 
orzeczenia o separacji każdy z mał-
żonków samodzielnie zarządza swo-
im własnym majątkiem oraz odpo-
wiada tym majątkiem tylko za te 
zobowiązania, które sam zaciągnął. 
Skutek ten następuje z mocy prawa. 
Sąd, wydając wyrok, nie orze-
ka natomiast z urzędu o podziale 
dotychczasowego majątku wspól-
nego małżonków. Jeżeli strony o to 
wnoszą, w orzeczeniu może znaleźć 
się także takie rozstrzygnięcie, pod 
warunkiem jednak, że przeprowa-
dzenie podziału nie spowoduje nad-
miernej zwłoki w postępowaniu. Tak 
więc w sytuacji gdy strony nie są 
zgodne co do zasad podziału, sąd 
najprawdopodobniej nie przeprowa-
dzi podziału, gdyż znalezienie roz-
wiązania, które zadowoliłoby obie 
strony, zajęłoby zbyt dużo czasu. 
W tym celu konieczne jest złożenie 
odrębnego wniosku lub zawarcie 
przez małżonków odpowiedniej 
umowy. Sąd nie może także orzec 
o separacji z datą wsteczną. Roz-
dzielność majątkowa może utrzymać 
się nawet wówczas, gdy małżon-
kowie pogodzą się, będą domagali 
się zniesienia separacji, lecz zło-

żą zgodnie wniosek o utrzymanie 
między nimi rozdzielności mająt-
kowej. Wniosek małżonków wiąże 
sąd i będzie on musiał wówczas 
orzec o utrzymaniu rozdzielności 
majątkowej.
Kolejną istotną rzeczą jest wydanie 
przez Sąd orzeczenia rozstrzygają-
cego o sposobie korzystania przez 
małżonków ze wspólnie zajmowa-
nego mieszkania. W wyjątkowych 
przypadkach, gdy jeden z mał-
żonków swym rażąco nagannym 
zachowaniem uniemożliwia wspólne 
zamieszkiwanie, sąd może nakazać 
jego eksmisję na żądanie drugie-
go. Na zgodny wniosek stron może 
orzec również o podziale wspólnego 
mieszkania albo o przyznaniu go 
jednemu z małżonków, jeżeli drugie 
wyraża zgodę na wyprowadzenie się. 
Co ważne, po spełnieniu okre-
ślonych warunków, możliwe jest 
domaganie się w separacji alimen-
tów na siebie przez małżonka od 
współmałżonka. Małżonek, który 
nie został uznany za wyłącznie 
winnego rozkładu pożycia i który 
znajduje się w niedostatku, może 
żądać od drugiego małżonka roz-
wiedzionego dostarczania środków 
utrzymania w zakresie odpowiadają-
cym usprawiedliwionym potrzebom 
uprawnionego oraz możliwościom 
zarobkowym i majątkowym zobo-
wiązanego. Jeżeli natomiast jeden 

z małżonków został uznany za 
wyłącznie winnego rozkładu poży-
cia, a separacja pociąga za sobą 
istotne pogorszenie sytuacji mate-
rialnej małżonka niewinnego, sąd na 
żądanie małżonka niewinnego może 
orzec, że małżonek wyłącznie win-
ny obowiązany jest przyczyniać się 
w odpowiednim zakresie do zaspo-
kajania usprawiedliwionych potrzeb 
małżonka niewinnego, chociażby 
ten nie znajdował się w niedostatku.
Należy jednak pamiętać, iż małżon-
kowie w separacji są zobowiązani do 
wzajemnej pomocy tylko wtedy, gdy 
wymagają tego względy słuszności. 
Stanowi o tym art.614 § 3 Kodeksu 
rodzinnego i opiekuńczego. 
Jeśli chodzi o władzę rodzicielską 
nad wspólnymi małoletnimi dzieć-
mi, to podobnie jak przy rozwodzie, 
w każdym orzeczeniu ustanawia-
jącym separację sąd rozstrzyga 
o władzy rodzicielskiej względem 
tych dzieci oraz o zasadach utrzymy-
wania kontaktów pomiędzy rodzica-
mi a dziećmi. Sąd może powierzyć 
wykonywanie władzy rodzicielskiej 
jednemu z rodziców, ograniczając 
władzę rodzicielską drugiego do 
określonych obowiązków i upraw-
nień w stosunku do osoby dziecka. 
Może także pozostawić władzę 
rodzicielską obojgu rodzicom na 
ich zgodny wniosek, jeżeli przed-
stawili porozumienie w sprawie 

wykonywania tej władzy i utrzymy-
wania z dziećmi kontaktów oraz gdy 
jest zasadne oczekiwanie, że będą 
współdziałać w sprawach dziecka. 
Ponadto rozstrzyga się również to 
w jakiej wysokości każdy z małżon-
ków obowiązany jest do ponoszenia 
kosztów utrzymania i wychowania 
dziecka. Sąd uwzględnia poro-
zumienie małżonków o sposobie 
wykonywania władzy rodzicielskiej 
i utrzymywaniu kontaktów z dziec-
kiem po separacji, jeżeli jest ono 
zgodne z dobrem dziecka.
Separacja ma również istotne zna-
czenie dla kwestii dziedziczenia 
ustawowego. Zgodnie z art. 9351 
Kodeksu cywilnego przepisów 
o powołaniu do dziedziczenia z usta-
wy nie stosuje się do małżonka spad-
kodawcy pozostającego w separacji.
Po ustanowieniu prawnej separacji 
wyłączone zostają reguły dziedzi-
czenia ustawowego a więc małżonek 
w separacji nie dziedziczy z ustawy 
po swoim współmałżonku.
Oczywiście, jeśli małżonek powoła 
współmałżonka do spadku w testa-
mencie, wówczas dziedziczenie 
nastąpi zgodnie z postanowieniami 
takiego testamentu, bez względu na 
to, czy w małżeństwie spadkodawcy 
obowiązuje separacja ustanowiona 
sądownie.

 v Rafał Czeladzki
email: RCzeladzki@gmail.com

PORADY PRAWNE 

Skutki prawne orzeczenia separacji
Separacja to instytucja prawna, która pomimo, iż formalnie nie rozwiązuje małżeń-
stwa, to wynikają z niej bardzo znaczące skutki prawne. Zgodnie z przepisem art. 
614 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (Dz. U. Z 2012 r. poz. 788 z późn. zm.) 
orzeczenie separacji ma skutki takie jak rozwiązanie małżeństwa przez rozwód, 
chyba że ustawa stanowi inaczej.

Autor publikacji jest prawnikiem i doktorantem prawa. Co tydzień, z inicjatywy posła Jacka Osucha w jego biurze w Olkuszu, udziela bezpłatnych konsultacji prawnych.
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Korzyści wynikające 
z zastosowania 
systemu Leakomatic:
•  eliminuje ryzyko zalania 
    oraz powstania zniszczeń,
•  ogranicza czas oraz koszt 
    awarii do minimum,
•  w modelu 6000 możliwość 
    wysyłania alarmu do administracji, 
    serwisu drogą internetową.

System Leakomatic jest niezawodny 
i łatwy w użyciu. Może być stosowany 
w różnego rodzaju budynkach:
• domy jednorodzinne,
•  spółdzielcze budynki mieszkalne,
•  budynki użyteczności publicznej
    (szkoły, przedszkola, biurowce),
•  komunalne budownictwo mieszkaniowe,
•  niestrzeżone nieruchomości przemysłowe,
•  pozostałe nieruchomości przemysłowe.

tel. +48 603 698 738 • mgasek@op.pl

Firma Usługowo Handlowa  - GAMI -
Zalas 705, 32-067 Tenczynek k/Krakowa

szczegóły na: www.leakomatic.pl

System Przeciwzalaniowy Leakomatic montuje się bezpośrednio za 
licznikiem wody. Jeśli wystąpi wypływ ciągły lub kapanie w ilości 
przekraczającej dopuszczalne wartości, włączy się alarm, a następnie 
System Leakomatic zamknie dopływ wody do instalacji.

ZaprasZamy do plaCówek 
partnerskiCh alior Banku

 pożyczki gotówkowe z gwarancją najniższej raty;

  możliwość zamiany kilku kredytów w jeden tańszy 
(konsolidacja); 

 kredyty hipoteczne z prowizją od 0% i marżą od 1,35%;

 konta osobiste powiększone o przywileje.

oferujemy m.in.:

krZesZowiCe, ul.Kazimierza WyKi 3
12 258 98 13

ZaBierZów, ul. leśna 2a
12 282 50 70

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. Gwarancja najniższej raty kredytu 
konsolidacyjnego dotyczy porównania aktualnej oferty alior Banku z ofertą kredytu konsolidacyjnego innego banku 
przedstawionej w formularzu informacyjnym nie starszym niż 30 dni od dnia wydania formularza.

Brak prowizji za udzielenie kredytu i marża w wys. 1,35% ofertowane są klientom, którzy zdecydują się na 
ubezpieczenie na życie tu europa ze składką jednorazową za okres pięcioletni płatną z góry. ostateczne warunki 
kredytowania zależą od wiarygodności kredytowej klienta.

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     219 000 zł
Krzeszowice, 2 pok. 38 m2     160 000 zł
Krzeszowice, 2 pok. 38 m2     133 000 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, 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      370 000 zł
260 m2  stan surowy      400 000 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.        98 000 zł
Paczółtowice:
70 m2 do remontu + 2000 m2 działki     160 000 zł
Zalas
85 m2 + zab. gosp.      290 000 zł
KOMERCJA: 
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
      
                 

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 
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ZDROWY TRYB ŻYCIA

10 powodów dlaczego twój trening jest nieskuteczny cz.2 

OSZUKANY PÓŁPRZYSIAD,  
czyli kiedy kolana wyprzedzają 

stopy lub kierują się do środka, pięty 
odrywają się od podłoża.

Skutek: niepotrzebne przeciążenie 
ścięgien mięśni i więzadeł kolano-
wych.
 Rozwiązanie problemu: pozycja wyj-
ściowa: chwyć hantle i stań w roz-
kroku na szerokość bioder. Kolana 
wyprostowane, ale nie zablokowa-
ne, mięśnie brzucha napięte. Ruch: 
utrzymując ciężar ciała na piętach 
(unieś delikatnie palce stóp), ugnij 
kolana do półprzysiadu. Biodra kie-
ruj  w tył i w dół. Obniż pozycję, aż 
uda ustawią się niemal równolegle 
do podłoża. Tułów wyprostowany, 
a kolana  w jednej linii nad stopami. 
Wróć do pozycji wyjściowej. Ćwi-
czenie wzmacnia mięśnie pośladowe, 
czworogłowe i dwugłowe ud.

UNOSZENIE ŁOKCI ZA WSZELKĄ 
CENĘ JAK NAJWYŻEJ,  

czyli wyginanie kręgosłupa, brak 
głębokiego ugięcia bioder 

i forsowne unoszenie hantli.
Sutek: obciążenie kręgosłupa i osła-
bienie pracy trenowanych mięśni.
Rozwiązanie problemu: pozycja wyj-
ściowa: weź hantle i stań w rozkroku 
na szerokość bioder. Ugnij lekko kola-
na i pochyl tułów do przodu, aż usta-
wi się równolegle do podłoża. Ręce 
z hantlami opuść swobodnie, palce  
skieruj do wewnątrz. Napnij mięśnie 
brzucha. Ruch: ściągnij łopatki do 
kręgosłupa i w dół pleców. Ugnij łok-
cie i unieś hantle w kierunku bioder. 
Zatrzymaj ruch, gdy ramiona ustawią 
się równolegle do tułowia, a przedra-
miona prostopadle do podłoża. Powoli 
wyprostuj łokcie i wróć do pozycji 
wyjściowej. Ćwiczenie wzmacnia 

środkową część grzbietu, tylną część 
mięśni naramiennych oraz bicepsy.

BRAK KONTROLI,  
czyli zbyt wysokie unoszenie ręki  

z hantlą oraz opuszczanie przeciwnego 
barku w skłonie podpartym na ławie.

Skutek: osłabienie pracy tricepsów 
i narażenie barków i łokci na prze-
ciążenia.
Rozwiązanie problemu: pozycja wyj-
ściowa: chwyć hantlę prawą ręką i stań 
w rozkroku na szerokość bioder po 
prawej stronie ławy. Pochyl tułów do 
przodu i oprzyj na ławie lewą dłoń 
i lewe podudzie, prawe kolano lekko 
ugięte. Ugnij prawy łokieć i przycią-
gnij go to talii, ramię ustaw równo-
legle, a przedramię prostopadle do 
tułowia, dłoń odwróć grzbietem na 
zewnątrz. Napnij mięśnie brzucha. 
Podczas ćwiczenia utrzymuj lewy 
łokieć wyprostowany. Ruch: wypro-
stuj łokieć i unieś hantlę w tył. Powoli 
ugnij go do pozycji wyjściowej. Ćwi-
czenie wzmacnia tricepsy.

SŁABE BRZUSZKI,  
czyli obciążanie szyjnego odcinka 
kręgosłupa, pozostawanie barków 

na podłożu i brak intensywnej pracy 
mięśni brzucha.

Skutek: dokuczliwy ból karku i nie-
zmienne słabe mięśnie brzucha.
Rozwiązanie problemu: pozycja wyj-
ściowa: połóż się na plecach, kolana 
ugięte, stopy na podłożu. Ugnij ręce 
i przenieś ręce pod głowę tak, by 
nadgarstki znalazły się blisko uszu. 
Łokcie trzymaj szeroko. Ruch: napnij 
mięśnie brzucha tak, jakbyś chciała 
zbliżyć żebra do miednicy, a mostek 
do kości łonowej. Teraz unieś głowę 
i górną część tułowia, łokcie nadal 
szeroko, broda celuje w sufit, kark 
rozluźniony. Nie naciskaj dłońmi na 

głowę. Kontynuuj ruch, aż łopatki 
oderwą się od podłoża. Powoli wróć 
do pozycji wyjściowej. Ćwiczenie 
wzmacnia mięśnie proste brzucha.

RĘCE OPADAJĄ,  
czyli zbyt niskie opuszczanie hantli 
przy wyciskaniu w leżeniu na ławie.

Skutek: przeciążenie stawów barko-
wych i mięśni obracających ramię, 
utrudnienie unoszenia hantli w górę.
Rozwiązanie problemu: pozycja wyj-
ściowa: weź do rąk hantle i połóż się na 
plecach na ławie. Kolana ugięte, stopy 
oparte na krawędzi ławy. Opuść ręce 
w bok, lekko ugięte łokcie w jednej 
linii z barkami, palce dłoni skierowa-
ne do góry. Napnij mięśnie brzucha, 
rozluźnij kark. Ruch: prostując łokcie, 
unieś hantle pionowo do góry, ramio-
na cały czas prostopadle do tułowia. 
Kontynuuj ruch, aż hantle zbliżą się 
do siebie nad klatkę piersiową, nie 
odrywaj łopatek od ławy. Powoli wróć 
do pozycji wyjściowej. Ćwiczenie 
wzmacnia mięśnie piersiowe oraz 
przednie części mięśni naramiennych.

Motywacja wolna  
od wszelkich błędów.

Twoje silne zaangażowanie może być 
ostatnim ogniwem, które poprawi 
rezultaty treningu. Unikaj następu-
jących błędów:

SKUPIENIE NA LICZBACH – 
zamiast liczyć każdą spaloną kalorię 
albo pokonany stopień steppera, skup 
się na energii i sile, jaką odczuwasz 
podczas ćwiczeń. Ułóż precyzyjny 
plan ćwiczeń, który uwolni cię od 
natrętnych myśli typu: czy na pew-
no ćwiczę tak jak należy? Staraj się 
myśleć logicznie, zamiast martwić 
na zapas.

OBSESJA NA PUNKCIE 
WYBRANEJ PARTII CIAŁA - 
nieustanne myślenie o tych częściach 
ciała, które są twoim problemem, 
spowoduje, że zaczniesz zaniedby-
wać inne, także spragnione troski 
i ćwiczeń partie ciała. Jeśli chcesz 
zmienić okolicę talii, pamiętaj, że setki 
brzuszków nie rozwiążą problemu. 
Oczywiście ćwicz mięśnie brzucha, 
ale nie zapomnij także o wzmocnie-
niu mięśni klatki piersiowej, grzbietu 
i ramion. Zawsze staraj się układać 
kompleksowy trening, który poprawi 
siłę wszystkich mięśni oraz kondycję 
całego organizmu.
OBAWA PRZED NIEZNANYM - 
to normalne, że czujesz się niepewnie 
wchodząc na siłownię pełną niezna-
nego ci sprzętu lub decydując się na 
udział w nowym rodzaju aerobiku. 
Pamiętaj jednak, że nowe wyzwania 
to szansa na nowe sukcesy. Spróbuj 
zamienić maszyny siłowe na ćwi-
czenia z hantlami lub sztangą. Jeśli 
marzysz o zajęciach ze spinningu, ale 
masz słabe nogi, zamień bieżnię na 
rowerek stacjonarny, a po 2 tygodniach 
śmiało idź na spinning. Pozbywanie 
się lęków pozwoli ci stać się bardziej 
pewną siebie. Chwyć byka za rogi 
i ciesz się sukcesem. 
Jeżeli masz jakieś pytania lub wątpli-
wości, chciałabyś ułożyć sobie własny 
program ćwiczeń, zapraszam do mnie, 
do gabinetu na konsultację. Powo-
dzenia 

 v Anna Chrząścik 
instruktor fitness, fizjoterapeuta 

tel. 502 130 516 , www.rehmedica.pl

W ostatnim numerze przedstawiłam najczęstsze błędy taktyczne, jakie popełniamy podczas naszego 
treningu. Teraz przyszła pora na pięć błędów technicznych oto one:

Sprzedam mieszkanie
w Krzeszowicach 49 m2 

tel. 668 840 214, 519 400 958

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

AUTO SZYBY
SPRZEDAŻ, MONTAŻ SZYB SAMOCHODOWYCH

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

Działka widokowa.
Uzbrojona i ogrodzona. 20 arów.

 Dobra lokata kapitału.
 Tel. 662 660 373, 668 339 753

Sprzedam działkę
budowlaną na Podkarpaciu

KĄCIK KULINARNY Gotuj z Kasią

Składniki
• 1 cukinia, 
• 1 czerwona papryka
• 1 średnia cebula
• 0,5 kg mięsa mielone-

go od szynki lub łopatki 
wieprzowej

• 10 dag żółtego sera 
typu gołda

• 1 kulka mozzarelii 
w solance

• 2 łyżki oleju
• Sól, pieprz do smaku
• 1 ciasto francuskie 

(gotowe, do kupienia 
np. w Biedronce)

• Jajko
Cukinię umyć, zetrzeć na grubej 
tarce, paprykę oczyścić z gniazda 
nasiennego, pokroić w kosteczkę 
około 1 cm. Cebulę obrać, posie-
kać w drobną kostkę. Mozzarellę 
odsączyć z solanki, zetrzeć na 
tarce o grubych oczkach, tak 
samo postąpić z żółtym serem.
Na patelni rozgrzewamy olej, 
wrzucamy cebulę tak, by się 
zeszkliła, następnie dodajemy 
mięso mielone i podsmażamy 
około 10 minut, później dodaje-
my cukinię i pokrojoną papry-
kę, mieszamy co jakiś czas, tak, 
by wyparowała woda z cukini, 
około 10 minut. Doprawiamy do 

smaku solą i pieprzem. Pozosta-
wiamy do wystygnięcia. 

Wystudzony farsz mieszamy 
z serami.

Nagrzewamy piekarnik do 180 
stopni.

Blachę z piekarnika wykładamy 
papierem do pieczenia, rozkła-
damy ciasto francuskie, prze-

cinamy na pół, na środek ciasta 
nakładamy wystudzony farsz, 
sklejamy ciasto, obracamy spię-
ciem do brytfanny. Smarujemy 
rozbełtanym jajkiem. Wkłada-
my do nagrzanego piekarnika, 
pieczemy około 30-40 minut na 
złoty kolor.  Smacznego.

 v KBC

Z tęsknoty za letnim jedzeniem, z nieumiejętności powstrzymania 
się, gdy zobaczyłam w warzywniaku cukinię i paprykę, zrobiłam 
pyszne danie w cieście francuskim. Nawet dla kogoś, kto nie lubi 
nowości w swoim jadłospisie, było zadziwiająco pyszne…. Może 
ktoś spróbuje zrobić je na ostatki, by zachwycić swoich gości … 
Szczerze polecam…

Z TĘSKNOTY ZA LETNIM JEDZENIEM
Zapraszamy do poparcia lub współdziałania z Fundacją Dar Serca działającą 
we współpracy z grupami wolontariackimi Inicjatywy Lokalnej dla Zwierząt. 

Naszym celem jest pomoc zwierzętom w podkrakowskich gminach. Tym, które ktoś 
wyrzuca z jadącego samochodu, lub pozostawia w lesie; tym, których nikt nie chce 
przygarnąć; tym, które są stare i chore lub  żyją w złych warunkach.
Podjęliśmy współpracę z urzędami gmin, aby wspólnie poprawiać los naszych 
zwierząt. Szukamy dla nich domów stałych i zastępczych, opiekunów-przyjaciół na 
czas choroby, wolontariuszy do działań w najbliższym terenie. Stworzyliśmy 
kameralne przytulisko dla bezdomnych psów i kotów, w którym mogą oczekiwać na 
domy adopcyjne. Opiekujemy się nimi, zapewniamy profesjonalną pomoc 
weterynaryjną, przygotowujemy na spotkanie z nową rodziną.

Naszych podopiecznych można zobaczyć na naszych stronach internetowych 
www.pomoczwierzakom.pl oraz www.facebook.com/znajdzmidom. 

Można również do nas dołączyć na naszym profilu na Facebooku 
http://www.facebook.com/inicjatywalokalna.dlazwierzat. 

Jeżeli kochasz zwierzęta, każde, duże i małe, domowe i gospodarskie, zastanów się przez chwilę 
co możesz dla nich zrobić,ot tak z odruchu serca czy empatii.

Przystąp do nas, jeśli czujesz, że tak powinieneś zrobić lub pomóż finansowo wpłacając datki 
na konto Fundacji Dar Serca CITIBANK 78 1030 0019 0109 8530 0011 7544

bądź przekazając swój 1 % dla współpracującego z nami Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Zielonki.

DREWNO OPAŁOWE
I KOMINKOWE, BRYKIET, WĘGIEL

DOSTAWA DO KLIENTA. CZYNNE 24 H.

Skład opału:
Sucha Beskidzka -
Zembrzyce Dąbie,
ul. Wadowicka 1

Oferujemy również:
• meble ogrodowe 
• wyroby tartaczne 
    (deski, łaty, więźby, kantówki, foszty)

• elementy paletowe, 
   palety
• sztachety

tel. 12  421  25  30; 
tel. kom. 600  356  458, 
                    666  071  232
bryl@poczta.onet.eu
 www.bryl.com.pl
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FUTURA TO NOWOCZESNY KOMPLEKS HANDLOWY, ŁĄCZĄCY 
CENTRUM OUTLET I TRADYCYJNY PARK HANDLOWY. 
ODWIEDZAJĄC CENTRUM FUTURA MOŻNA ZAOSZCZĘDZIĆ  
CZAS I PIENIĄDZE – W FACTORY NATOMIAST, CENY SĄ ZAWSZE 
NIŻSZE OD 30 DO 70 PROCENT. 

Dziś większość z nas żyje w nieustannym biegu, szanując swój czas 
szukamy miejsc, w których będziemy mogli kupić wszystko szybko  
i wygodnie, a przy tym nie przepłacając. Bardzo często wygoda  
stanowi wartość najwyższą. 

W Futurze tę wygodę gwarantuje :
– duży parking,  
– intuicyjny, prosty plan centrum,
– bliskość sklepów różnych branż: sklep spożywczy, rtv, drogerie, obuwie, 

moda, usługi…

PARK HANDLOWY I OUTLET – JEDYNE TAKIE POŁĄCZENIE

Nowoczesne i wygodne dwupoziomowe centrum handlowe kusi 
klientów dostępnością i skupieniem w jednym miejscu najważniejszych 
sklepów i punktów usługowych. W parku handlowym klienci znajdą 
księgarnię Matras, drogerię Superpharm, perfumerię Douglas, sklepy 

obuwnicze CCC i Deichmann, delikatesy Alma, salon RTV EURO AGD 
i wiele punktów usługowych, które uzupełniają tę ofertę. Osobom 
mającym chwilę czasu Centrum Outlet Factory, mieszczące się w 
Futurze, proponuje coś więcej – prawie 90 sklepów odzieżowych 
oferujących przez cały rok produkty w cenach obniżonych do 70 proc., 
a w trakcie okresu wyprzedażowego nawet do 80 proc. Szeroki wybór 
marek odzieżowych sprawia, że każdy może odnaleźć tu swój styl.   

FUTURA – KOMFORTOWO I PRZYJAŹNIE

Należy podkreślić, że Centrum Futura jest miejscem przyjaznym nie 
tylko klientom, ale również środowisku.  
W 2012 roku centrum uzyskało certyfikat BREEAM, który docenił 
nowoczesność i ekologiczne rozwiązania techniczne oraz materiałowe, 
ograniczające zużycie energii i wody.

W lutym 2012 roku Futura została uhonorowana prestiżową nagrodą 
dla branży nieruchomości „Park handlowy roku”. Futura okazała 
się jednym z najlepszych punktów na mapie środkowej i wschodniej 
Europy, pokonując ponad 400 innych konkurencyjnych centrów 
handlowych. W październiku 2012 Futura Park zostało uznane przez 
Polską Radę Centrów Handlowych  „Najlepszym centrum handlowym 
roku”.

FUTURA PARK

Reklamy
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BĄDŹ SMART SHOPPEREM  
– KUPUJ Z GŁOWĄ

Zakupy wydają się być przyjemną  
i prostą sprawą, jednak często jest tak, 
że kupujemy niewiele, wydając przy 
tym fortunę. Nierzadko zdarza się, 
że decydujemy się na zupełnie niepo-
trzebne nam drogie rzeczy. 

Zewsząd kuszą nas przyjemne zapa-
chy, odblaskowe kolory, urocze hostes-
sy, wzrok przykuwają atrakcyjne hasła. 
Ten kolorowy wir nie został stworzony 
wokół nas bez przyczyny. Sklepy bar-
dzo dobrze znają zachowania potencjal-
nych klientów i wykorzystują tę wiedzę 
celowo. Co zrobić, żeby podążając za 
modą i kupując wymarzone ubrania 
oraz dodatki nie zbankrutować?

SPRYTNY KLIENT  
ZAWSZE POLUJE

Trzeba sprytnie kupować, czyli po-
lować na cenowe okazje – tu z pomocą 
przychodzą idee smart shoppingu. Naro-
dził się w Stanach Zjednoczonych, a jego 
zadaniem od samego początku było umie-
jętne omijanie sztuczek ekspertów od 
marketingu, a co za tym idzie – unikanie 
niepotrzebnego wydawania pieniędzy. 

Stał się atrakcyjny zwłaszcza dla 
wielbicieli markowych rzeczy. Teraz nie 
muszą wydawać fortuny, by mieć upra-
gnioną torebkę czy parę butów. To wła-
śnie dla nich stoją otworem wszelakie 
sklepy typu outlet, w których przeceny 
trwają okrągły rok. 

Centrum outlet jest miejscem w któ-
rym znane i  cenione marki odzieżo-
we sprzedają produkty z poprzednich 
kolekcji, ale także odzież z obecnych 
sezonów, pochodzącą z tzw. nadwy-
żek produkcyjnych, dzięki czemu są 
one znacznie tańsze. Towary są zawsze 
pełnowartościowe i jakościowo nie róż-
nią się od tych z tradycyjnych sklepów. 

Dodatkową wartością jest to, że ku-
pując w outlecie mniej prawdopodobne 
jest spotkanie na ulicy osoby w takim 
samym  żakiecie czy spodniach.

DEKALOG SMART SHOPPINGU:
11.  Porównuj ceny w różnych sklepach, 

czytaj recenzje.
12.  Dowiedz się, na jakich zasadach 

możesz zwracać towar czy go rekla-
mować. 

13.  Napis „promocja” nie zawsze ją 
oznacza – uważaj na marketingowe 
sztuczki. 

14.  Dowiaduj się, jakie są zasady pro-
mocji, jakie musisz spełnić warun-
ki, by w pełni z niej skorzystać, do 
kiedy trwa i które z produktów są 
nią objęte.

15.  Outlety to idealne miejsca dla praw-
dziwego smart shoppera – obniżki 
cen trwają tam cały rok. 

16.  Zwracaj uwagę na ubrania z minio-
nych sezonów – projektanci często 
wracają do motywów ze starszych 
kolekcji. 

17.  Miej w swojej szafie ubrania bazowe, 
które nigdy nie wychodzą z mody. 

18.  Na każde zakupy zabieraj ze sobą 
obowiązkowo listę, która będzie 
twoim przewodnikiem po sklepo-
wych półkach. 

19.  Jeżeli wszystkie potrzebne produk-
ty uda ci się znaleźć w mniejszym 
sklepie, wybieraj go częściej niż 
ogromne hipermarkety. 

10.  Nie rób zakupów w pośpiechu! Od-
daj się przyjemności poszukiwań 
tańszych produktów. 

Wprowadzenie ów dekalogu w życie 
z pewnością ułatwi wizyta w Centrum 
Outlet Factory Kraków. Factory to istny 
raj dla osób chcących ubrać się modnie  
i niedrogo. 

CZĘSTO PO WIZYCIE W GALERII HANDLOWEJ PATRZYMY NA NASZ PUSTY 
PORTFEL Z NIEDOWIERZANIEM. PRZECIEŻ WCALE NIE KUPILIŚMY WIELE…  
CO ZROBIĆ, ABY WYGLĄDAĆ MODNIE I NIE PRZEPŁACIĆ? 

Trzeba sprytnie kupować, czyli 
polować na cenowe okazje, a tu 
z pomocą przychodzą idee smart 
shoppingu. Narodził się w USA,  
a jego zadaniem od samego 
początku było umiejętne omijanie 
sztuczek ekspertów od marketingu, 
a co za tym idzie – unikanie 
niepotrzebnego wydawania 
pieniędzy. 

Do 15 lutego w Centrum Outlet 
Factory w Krakowie potrwa wielka 
sezonowa Rozprzedaż. Markowe 
ubrania z kolekcji jesienno-zimo-
wej są tańsze nawet o 80 proc.

Rozprzedaże to odpowiedź na or-
ganizowane w centrach handlowych 
wyprzedaże. W Factory jednak, ceny 
w tym okresie są znacznie atrakcyj-
niejsze. Trwająca do 15 lutego akcja ma 
na celu wyprzedanie ubrań z poprzed-
nich kolekcji, przed wprowadzeniem do 
sprzedaży ubrań wiosennych i letnich, 
stąd też ich ceny obniżone są nawet  o 
80 proc. 

TRZECIA CENA NAJLEPSZA!
Podczas akcji rozprzedażowej metki 

produktów zawierają trzy ceny. Pierw-
sza z nich to cena detaliczna, którą 
Klient zapłaci kupując produkty w tra-
dycyjnych centrach handlowych. Dru-
ga, to cena outletowa, za którą produkt 
sprzedawany był w Factory przed akcją 
(niższa od 30 do 70 proc. względem 
ceny detalicznej). Z kolei trzecia – to 
cena rozprzedażowa.

Podczas rozprzedaży asortyment w 
Factory tańszy jest nawet o 80 procent. 
To szansa na naprawdę bardzo atrakcyj-
ne i oszczędne zakupy – mówi Grzegorz 
Filipczyk, dyrektor Centrum Outlet Fac-
tory Kraków.

WIELKA ROZPRZEDAŻ  
W CENTRUM  
OUTLET FACTORY

W Polsce stale przybywa smart-
shopperów, czyli mądrze kupujących, 
którzy często w sklepach spędzają 
całe godziny w poszukiwaniu 
promocji i atrakcyjnych cen. Smart 
shopping rozwija się bardzo szybko, 
jego zwolenników może być już nawet 
kilka milionów.



7krzeszowicki Reklamy

*  Oferta ważna do 31.01.2013 lub wyczrpania zapasów. Wyprzedaż sezonowa nie obowiązuje 
w sklepach Smyk Outlet i nie łączy się z kuponami, kartami rabatowymi, innymi promocjami, 
rabatami oraz przecenami. Oferta www.smyk.com może różnić się od oferty sklepów Smyk. 
Wyprzedaż polega na sezonowej obniżce cen.

BLISKO I WYGODNIE...

FUTURA – WYGODNE MIEJSCE CODZIENNYCH ZAKUPÓW
ZAWSZE MODNIE...

Wszystko, czego potrzebujesz w jednym miejscu!  
Tu zrobisz codzienne zakupy, kupisz prezent, zaplanujesz podróż życia, a na deser wpadniesz na kawę i ciastko.
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FUTURA PARK 
ul. prof. A. Rożańskiego 32, 32-085 Modlniczka 

tel.: +48 12 297 35 00, fax: +48 12 297 35 20

www.factory.pl www.futurapark.pl

SAMOCHODEM:
Jadąc z centrum miasta wjedź na aleję Adama Mickiewicza i jedź w kierunku ronda Ofiar Katynia, później wzdłuż 
ulicy Pasternik i trasą 79; z Podgórza, Ruczaju, Wieliczki i Skawiny dojazd obwodnicą Krakowa w kierunku Modlniczki;  
z Nowej Huty należy dojechać do ulicy Opolskiej, a następnie kierować się w stronę ronda Radzikowskiego i na trasę 79.

AUTOBUSEM MPK: 248, 268, 278

BEZPŁATNYM AUTOBUSEM: KRAKÓW RONDO MATECZNEGO - FACTORY MODLNICZKA
Kraków Rondo Matecznego • os.Podwawelskie • Most Grunwaldzki • Konopnickiej • Jubilat • Cracovia

• Kraków AGH • Czarnowiejska • Kawiory • Miasteczko Studenckie AGH • Armi Krajowej • Armi Krajowej 1
• Zarzecze • Bronowice Wiadukt • Rondo Ofiar Katynia • Katowicka • Modlniczka FACTORY

JAK DOJECHAĆ DO FUTURA PARK?

 BEZPŁATNY AUTOBUS
FCTORY KRAKÓW
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WYDARZENIA KULTURALNE, IMPREZY, SPOTKANIA
KRZESZOWICE

TRZEBINIA

ZAPRASZAMY NA WALENTYNKI
15 lutego, w piątek, godz. 19.00 – zapraszamy do Galerii w Pałacu Vauxhall na koncert 

„Walentynki z Martą Bizoń”.
Marta Bizoń, absolwentka krakowskiej PWST, aktorka krakowskiego Teatru Ludowego, znakomita wokalistka, 
laureatka Festiwali Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu,  znana jest naszej publiczności. W programie jej noworocznego 
koncertu w styczniu 2006 roku znalazły się jej ulubione piosenki z repertuaru Edith Piaf, Lizy Minelli, Hanki Ordonówny, 
przeboje z „Kabaretu starszych panów” oraz kolędy. Na Walentynki w 2007 roku wystąpiła w galerii z recitalem 
„Neapol”, promowała też swoją książkę „Zapiski artystki”. W marcu 2009 oglądaliśmy ją w znakomitej komedii Miro 
Gavrana krakowskiego Teatru Ludowego, „Wszystko o kobietach”, gdzie razem z Beatą Schimscheiner i Dominiką 
Markuszewską dała popis swoich możliwości aktorskich.
15 lutego śpiewać będzie największe światowe przeboje muzyki rozrywkowej z towarzyszeniem zespołu: Jerzy 
Kluzowicz – fortepian, Wiesław Murzański – gitara basowa, Marek Olma – perkusja. 
Bilety w cenie 35 złotych można kupić w Galerii w Pałacu Vauxhall

Wernisaż wystawy pt. "Korona w obiektywie" 2011-2012
Zapraszamy do udziału w otwarciu wystawy pokonkursowej prac uczestników dwóch edycji konkursów 
fotograficznych pt. "Korona w obiektywie" 2011-2012. Otwarcie wystawy nastąpi 7 lutego br. o godz. 

18.00 w Nowohuckim Centrum Kultury w Krakowie. Wystawa czynna do 3 marca b.r.w godzinach 
otwarcia Nowohuckiego Centrum Kultury.

Trzebińskie Centrum Kultury zaprasza na
„II BAJKOWY FESTIWAL TEATRALNY”

1 marca 2013 roku, godz. 9.00. Dom Kultury „Sokół” w Trzebini

Transmisje widowisk operowych z MET w Nowym Jorku i baletów  
z Teatru Bolszoj w Moskwie, KINO “SOKÓŁ” W TRZEBINI 

NOWE, NIŻSZE CENY!!! - NAJTANIEJ W POWIECIE
Cena biletu – 45 złotych, 40 zł, karnet na trzy spektakle – 120 złotych

27 kwietnia 2013, godz. 18.00 opera  - „Juliusz Cezar” Georg Friedrich Handel
12 maja 2013, godz. 17.00 balet - “Romeo i Julia”  Sergei Prokofiev

Ponadto: 15 czerwca 2013 - Retransmisja koncertu Zespołu THE DOORS (Hollywood)
Cena biletu – 35 złotych.

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
07.02 17:00 "Pokłosie" - thriller, Polska
  19:15 "Django" - western/akcja/przyg./dramat, USA
08-10.02 15:00 3D: "Ralph Demolka" - animowany, USA
 17:00 "Pokłosie" - thriller, Polska
 19:15 "Django" - western/akcja/przyg./dramat, USA
12-13.02 17:00 3D: "Ralph Demolka" - animowany, USA
  19:15 "W drodze" przygodowy/ obyczajowy, USA

CHRZANÓW

Kino "Sztuka" w Chrzanowie zaprasza
"ŻYCIE PI" 3D (polskie napisy)

• 07.02 seans o godz. 17.15 •
reżyseria:  Ang Lee, czas trwania: 127 min., gatunek: dramat/przygodowy, prod. Chiny/USA, b/o

Cena biletu: 17,00 zł.

"DJANGO"
• 08.02-10.02 seanse o godz. 16.30, 20.00 • 11.02-13.02 seanse o godz. 16.00, 19.30 •

• 14.02 seans o godz. 16.00 •
reżyseria: Quentin Tarantino, czas trwania: 165 min., gatunek: dramat/western, prod. USA, 15 lat
Cena biletu: Piątek - Niedziela: norm. 15,00 zł, ulg. 13,00 zł., Poniedziałek - Czwartek: 13,00 zł.

"Podejrzani zakochani" [Walentynki 2013]
• 14.02 seans o godz. 20.00 [wieczór Walentynkowy - bilety 13 zł] •

• 15.02 kino nieczynne • 17.02-18.02 seans o godz. 16.15 • 19.02 seans o godz. 18.15
• 20.02-21.02 seans o godz. 16.00 •

gatunek: komedia kryminalna, prod. Polska, 15 lat
Cena biletu: Piątek - Niedziela: norm. 15,00 zł, ulg. 13,00 zł., Poniedziałek - Czwartek: 13,00 zł.

"Drogówka"
• 16.02 seans o godz.16.10 • 17.02 seanse o godz. 18.30, 21.00 • 18.02-21.02 seans 20.30

gatunek: komedia kryminalna, prod. Polska, 15 lat
Cena biletu: Piątek - Niedziela: norm. 15,00 zł, ulg. 13,00 zł., Poniedziałek - Czwartek: 13,00 zł.

Seans Walentynkowy
14 lutego o godz. 20.00 zapraszamy wszystkich zakochanych na seans walentynkowy  - "PODEJRZANI 
ZAKOCHANI" (komedia, Polska 2013). Bilety w cenie 13 zł można nabyć w kasie kina "SZTUKA".

Koncert POWRÓĆMY JAK ZA DAWNYCH LAT
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie zaprasza  8 lutego o godz. 18.00 do Klubu Stara 
Kotłownia na karnawałowy koncert z cyklu POWRÓĆMY JAK ZA DAWNYCH LAT. Grać będzie zespół PULS. 
Bilety w cenie 10 zł dostępne są w Informacji MOKSiR.

Koncert Formis, Dogmatic oraz Black from the Pit
23 lutego o 19.00 Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie zaprasza do Starej Ko-
tłowni na koncert Formis, Dogmatic oraz Black from the Pit. Bilety 10 zł (w przedsprzedaży 7 zł) do 
nabycia w Informacji MOKSiR. Aktualne informacje dostępne na naszym profilu społecznościowym:  
https://www.facebook.com/moksir.starakotlownia
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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

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
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

DREWNO
KOMINKOWE OPAŁOWE SEZONOWANE

Oferujemy:
• drewno wysokiej
    jakości S2A.WO
• drewno do wędzenie
• drewno do CO 
Posiadamy transport od 6mp;
przy większej ilości zakupionego
drewna możliwość negocjacji ceny.
 tel. 662 952 536
mail: tadek-1977@o2.pl
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Wydawca: swp.net Sylwia Mossakowska  
Adres: ul. ks. W. Smoczyńskiego 21, 32-067 Tenczynek

fax: 12 282 20 18;   tel. 696 595 118
Redaktor naczelna: Sylwia Mossakowska 

Skład i łamanie: Krzysztof Kurdyła
Druk: Polskapresse Sp. z o.o.

"Gwarek Krzeszowicki" jest kolportowany na obszarze Gmin: Krzeszowice, Liszki i Zabierzów. W Krzeszowicach - w mieszkaniach, instytucjach użyteczności publicznej, firmach oraz sklepach,  
w miejscowościach: Czerna, Dębnik, Dubie, Filipowice, Frywałd, 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), 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 15.000 egzemplarzy.
"Gwarek Krzeszowicki" współpracuje z "Gwarkiem Olkuskim", bezpłatnym dwutygodnikiem informacyjno-reklamowym, kolportowanym w powiecie olkuskim - w Olkuszu, Bukownie, Wolbromiu i Kluczach, w nakładzie 20.000 
egzemplarzy.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń. Redakcja nie zawsze zgadza się z poglądami wyrażanymi na łamach "Gwarka Krzeszowickiego". 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.

KompraBIURO RACHUNKOWE

ul. K. K. Wielkiego 29, 32-300 Olkusz , tel. 32 754 56 70, tel. kom 608 696 097

Zakres działalności:
• Sprawy pracownicze 
• Szkolenia BHP przez firmę
   z uprawnieniami
• Przekształcenia formy
   prawnej przedsiębiorstw

• Podatkowa księga
   przychodów i rozchodów
• Ryczałt 
• Rejestry VAT
• ZUS

• 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

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.

SKLEP Z DUSZĄ
STAROCIE, BIBELOTY,

PORCELANA, ANTYKWARIAT
STAROCIE, BIBELOTY,

PORCELANA, ANTYKWARIAT
SKUP • SPRZEDAŻ

ZAPRASZAMY!

Olkusz,
ul. Mickiewicza 16

(naprzeciwko parku)

tel. 662 660 373

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

WALENTYNKI
POD SKRZYDŁAMI AMORA

14 lutego 2013 r.

WSTĘP WOLNY

Sprzedam działkę budowlaną w Tenczynku.
 Działka uzbrojona, ogrodzona. 12 arów.

 tel. 788 249 325

EKOLOGIA PO EUROPEJSKU

Gmina Krzeszowice dostała kolejną 
dotację na zabezpieczenie Tenczyna

„Uczyńmy nasz świat bardziej zie-
lonym i czystszym” to nadrzędny 
temat wszystkich podejmowanych 
przez nas działań. Do tej pory 
nasze przedszkolaki miały moż-
liwość zdobycia i poszerzenia 
doświadczeń w zakresie ekologii. 
Podczas spacerów  i wycieczek 
poznawały nasze najbliższe oto-
czenie, podziwiały jego piękno 
w naturze oraz zbierały materiały 
naturalne i bezużyteczne odpady, 
które stanowiły bazę  późniejszej 
ekspresji plastycznej. Oscylując 
wokół tematyki czterech pór 
roku wychowankowie naszego 
przdszkola  porównywały dwa 
światy: czysty i zanieczyszczo-
ny tworząc plakaty tenmatyczne, 
uczestniczyły w akcji Sprzątania 
Świata, świętowały Światowy 
Dzień Zwierząt uświadamiając 
sobie zależności panujące między 
światem zwierząt i ludzi, uczyły 
się jak być przyjacielem zwie-
rząt tworząc stołowki dla ptaków, 
omawiając tematykę opieki nad 

nimi w okresie zimowym, ekspe-
rymentowały z wodą i zdobywały 
wiedzę na temat jej cyrkulacji 
w przyrodzie. Ponadto, wyko-
rzystując stare gazety, papierki 
z cukieków, słomki, suszone owo-
ce, resztki kolorowych włóczek 
wykonywały ozdoby, którymi 
udekorowały przedszkolną choin-
kę. Podnosząc atrakcyjność zajęć,  
motywację i zaangażowanie dzie-
ci, a tym samym rozwijając ich 
szresze zainteresowania zajęcia 
organizowane są z wykorzysta-
niem technoligii multimedial-
nych i informatycznych. Dzieci 
bardzo chętnie korzystają z lap-
topa, tableta, przeglądają pliki 
graficzne, fotograficzne i filmo-
we, małymi krokami poruszają  
się po świecie komputerowym 
tworząc własne obrazy. Zajęcia 
te sprawiają dzieciom wiele przy-
jemności, a zdobyte doświadcze-
nia i widoczne efekty zachęcają 
do coraz wiekszego i szerszego 
angażowania się w pracę.

Przedmiotem wniosku stano-
wiącego etap IV, przewidzia-
nego do realizacji w roku 2013, 
było zabezpieczenie od zewnątrz 
ściany korytarza obronnego, 
reperacja ścian przedbramia, 
prace przy budowli północnej, 
budynku południowo-zachod-
nim oraz wschodnim skrzydle 
mieszkalnym i kurtynie połu-
dniowo zachodniej. Planowana 
powierzchnia zabytku jaka mia-
ła być poddana pracom zabez-
pieczającym i restauratorskim 
wynosiła 975,55 m2.
W związku z faktem że dotacja 
jest mniejsza od wnioskowanej 

kwoty zakres prac będzie jednak 
odpowiednio zmniejszony. 
Gmina Krzeszowice ma 60 dni 
od otrzymania oficjalnej infor-
macji o wynikach na przedsta-
wienie aktualnego zakresu i 
harmonogramu dostosowanego 
do otrzymanej kwoty.
Gratulujemy Gminie Krzeszo-
wice kolejnego sukcesu który 
jest kolejnym wielkim krokiem 
w pracach nad zabezpieczeniem 
Tenczyna. Poniżej zamieszczamy 
też link do szczegółowego planu 
III etapu prac zabezpieczających 
na Tenczynie z którego część ma 
być zrealizowana właśnie teraz.

Już czwarty miesiąc Przedszkole Samorządowe w Woli Filipowskiej bierze udział w mię-
dzynarodowym  projekcie Comenius Partnerskie Projekty Szkół współfinansowanym 
przez Fundacje Rozwoju Systemu Edukacji.

W dniu 31 stycznia 2013 r. decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pana Bogdana 
Zdrojewskiego została opublikowana lista projektów, którym przyznano dofinansowanie na ten 
rok. Projekt pn. "Rudno, ruiny zamku Tenczyn (XIV w.): prace konserwatorskie i roboty budowlane 
w celu zabezpieczenia ruin – etap IV"  otrzymał dotację w wysokości 800.000,00 zł.

ZAMEK TENCZYN

Korzystając z okazji przypominamy też o możliwości 
przekazania 1 % podatków za 2012 r. na stowarzy-
szenie "Ratuj Tenczyn". Przekazując podatek na 

Tenczyn każdy z nas może przyczynić się do ratowa-
nia tego wspaniałego zabytku.

Nasz numer KRS jest następujący:  

0000332177

www.ratujtenczyn.org.pl
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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

Chcesz mieć szczupłe uda, jędrne pośladki, płaski 
brzuch i nie wiedzieć, co to cellulit?
Zacznij ćwiczyć na urządzeniu Vacuum Jet, a wyma-
rzoną sylwetkę osiągniesz w błyskawicznym czasie. 

Opalamy na najwyższej jakości lampach, nasi Klienci 
zasługują na piękną opaleniznę.

SPACER
W PODCIŚNIENIU

Studio
Solarium & Fitness
Krzeszowice
ul. Krakowska 31
(budynek OKNOLIT obok „Biedronki”)
Tel. 12-282-89-59
www. solariumkrzeszowice.com.pl

www.polnoc.pl

Poszukujemy dla swoich klientów
DZIAŁKI I DOMY

do sprzedania i wynajęcia

NAJWIĘKSZE KRAKOWSKIE
BIURO NIERUCHOMOŚCI

JESTEŚMY SKUTECZNI

Zadzwoń: 516-025-595
Napisz: wmossakowski@polnoc.pl

Cenisz fachowość,
wygodę i bezpieczeństwo,

ta oferta jest właśnie dla Ciebie.

Telefon kontaktowy 537 050 232

Stopa cukrzycowa 
Badania dowodzą, że regularna i właściwa pielęgnacja stopy cukrzycowej 
aż w 75% pozwala przeciwdziałać wystąpieniu powikłań.
          http://vitamedium.pl/zdrowie/co-mozesz-zrobic-ty-by-zapobiec-stopie-cukrzycowej

Pedicure leczniczy
Skorzystaj z mojej pomocy w przypadku gdy:
• wrastające paznokcie wbijają się w wał około paznokciowy, 
• wbijający się trzpień odcisku piecze i boli,
• pękające głębokie bruzdy i rozpadliny na piętach, sprawiają ból przy każdym kroku,
• nadmierna, twarda i bardzo gruba warstwa naskórka 
   deformuje stopy i powoduje ucisk,
• paznokcie są przerośnięte ponad naturalnie, grube i twarde. 
Ponadto: manicure, przekłuwanie uszu, makijaż, henna, depilacja, masaż.


