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BADANIE OKULISTYCZNE
GRATIS !!!
dla klientów
zamawiających okulary. 
Info w zakładzie.

Gabinet czynny:
środa od 1300; piątek od 1150 do 1330 
rejestracja tel. 792 608 139

Krzeszowice, ul. Daszyńskiego 2  

LAT
GWARANCJI
ASSISTANCE
PRZEGLĄDY5

OPONY ZIMOWE AKCESORIA

Antoni Łyko Sp. z o.o., Aleja Pokoju 63, Kraków, tel.: 12 683 99 00, serwis: 12 683 99 04

SERWIS DLA SAMOCHODÓW
WSZYSTKICH MAREK

Zabierzów, ul. Krakowska 253
tel. 12 285 16 55, 519 179 109

DREW-EKO
WYROBY OGRODOWE Z DREWNA

WOLA FILIPOWSKA
ul. Krzeszowicka 67

ALTANY MEBLE OGRODOWE

DOMKI LETNISKOWE, NARZĘDZIOWE I DREWUTNIEHUŚTAWKI I PLACE ZABAW

www.altanydreweko.pl✆ 784 416 692

> ALTANY    > MEBLE OGRODOWE
> DOMKI LETNISKOWE, NARZĘDZIOWE I DREWUTNIE
> HUŚTAWKI   > PLACE ZABAW
> BUDY DLA PSÓW I KOTÓW
> STUDNIE, WIATRAKI, DONICE
> SZTACHETY, PODBITKA, BOAZERIA

Działka widokowa.
Uzbrojona i ogrodzona. 20 arów.

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

Sprzedam działkę
budowlaną na Podkarpaciu

Jeśli jesteś osobą dorosłą
z niepełnosprawnością psychiczną

(chorującą psychicznie lub z upośledzeniem umysłowym),
niepracującą i zamieszkującą na terenie gmin

powiatu krakowskiego      

„Powiatowy Ośrodek Aktywizacji Zawodowej”
ul. Lubelska 21/21

30-003 Kraków
Telefon 12 341 46 43

Od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00
www.ognisko.org.pl

e-mail: aktywizacja.powiat@ognisko.org.pl   

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego FunduszuSpołecznego

Marzysz o aktywności, pracy i finansowej niezależności?

skontaktuj się z nami

Szczegóły na str. 2
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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!!!

NAJWIĘKSZE KRAKOWSKIE
BIURO NIERUCHOMOŚCI

Poszukujemy dla swoich klientów
DZIAŁKI I DOMY

do sprzedania i wynajęcia

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

1. Do sprzedania działka budowlana w Woli Filipowskiej, 
    10 a z mediami oraz gotowym projektem bud., cena 122.000 PLN.

2. Do sprzedania działka budowlana w Mnikowie, 
    11,36 a z mediami, aktualne warunki zabudowy, cena 130.000 PLN.

3. Do sprzedania kamienica dwupiętrowa, podpiwniczona w Olkuszu,
     600 m2. pod każdą działalność, cena 1.890.000 PLN

4. Do sprzedania działka budowlana w Mnikowie, 
    7,8 a z mediami, aktualne warunki zabudowy, cena 99.000 PLN.
 

JESTEŚMY SKUTECZNI

www.polnoc.pl

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

 tel. 788 249 325

Instytucja poświadczenia dzie-
dziczenia jest to czynność nota-
rialna, która pozwala na stwier-
dzenie nabycia spadku w inny 
sposób niż przez przeprowa-
dzenie sprawy sądowej. W tym 
trybie można stwierdzić dziedzi-
czenie ustawowe, jak i testamen-
towe (z wyjątkiem testamentów 
szczególnych np. wyrażonego 
przez spadkodawcę ustnie 
w obecności co najmniej trzech 
świadków w związku z obawą 
rychłej śmierci). Istota takiego 
poświadczenia sprowadza się 
do tego, że po zarejestrowaniu 
w specjalnym systemie (reje-
strze) akt poświadczający dzie-
dziczenie ma takie same skutki 
jak prawomocne postanowienie 
sądowe o stwierdzeniu nabycia 
spadku, co wynika z art. 95j Pra-
wa o notariacie (Dz. U. z 2008 r. 
nr 189, poz. 1158 z późn. zm.).
Zanim notariusz sporządzi akt 
poświadczenia dziedziczenia, 
ma on obowiązek spisać proto-
kół dziedziczenia przy udziale 
wszystkich osób, które mogą 
wchodzić w rachubę jako spad-
kobiercy ustawowi i testamen-
towi. Warto dodać, że notariusz 
może sporządzić akt poświad-
czenia dziedziczenia także wte-
dy, gdy jeden ze spadkobierców 

powołanych do dziedziczenia 
nie żyje, co potwierdził Sąd 
Najwyższy w uchwale z dnia 
17 listopada 2009 roku sygn. 
akt III CZP 89/09. 
W dalszej kolejności poucza 
osoby biorące udział w spisy-
waniu protokołu o obowiązku 
ujawnienia wszelkich okolicz-
ności objętych treścią proto-
kołu oraz o odpowiedzialności 
karnej za złożenie fałszywych 
oświadczeń. W protokole dzie-
dziczenia zamieszcza się m.in. 
zgodne żądanie poświadczenia 
dziedziczenia złożone przez oso-
by biorące udział w spisywaniu 
protokołu, oświadczenia o zna-
nych testamentach spadkodawcy 
lub braku takich testamentów, 
oświadczenia, że w odniesieniu 
do spadku nie zostało uprzednio 
wydane postanowienie sądowe 
o stwierdzeniu nabycia spadku 
i że nie toczy się takie postę-
powanie.
Spadkobiercy muszą złożyć 
oświadczenie o tym, czy w 
skład spadku wchodzi gospo-
darstwo rolne i kto ze spadko-
bierców ustawowych odpowiada 
warunkom przewidzianym do 
jego dziedziczenia. Składają też 
oświadczenie co do tego, czy już 
wcześniej były składane oświad-

czenia o przyjęciu spadku lub 
odrzuceniu spadku, czy zostało 
wydane orzeczenie dotyczące 
niezgodności dziedziczenia oraz 
czy były zawierane umowy z 
przyszłym spadkodawcą co do 
dziedziczenia po nim.
Jeżeli od dnia otwarcia spad-
ku (śmierci spadkodawcy) nie 
upłynęło jeszcze sześć miesię-
cy, w protokole dziedziczenia 
należy zamieścić oświadcze-
nia spadkobierców o prostym 
przyjęciu spadku lub przyję-
ciu spadku z dobrodziejstwem 
inwentarza albo o odrzuceniu 
spadku. Jeśli takie oświadczenia 
zostały już uprzednio złożone, 
wystarczy że notariusz zamieści 
wzmiankę o dacie, miejscu i tre-
ści oświadczeń złożonych przez 
poszczególnych spadkobierców. 
Niezwłocznie po sporządzeniu 
aktu poświadczenia dziedzicze-
nia rejent dokonuje jego wpisu 
do rejestru tych aktów. Adnota-
cję o zarejestrowaniu umieszcza 
się na akcie poświadczenia dzie-
dziczenia.
Oczywiście spadkobiercy muszą 
dostarczyć notariuszowi doku-
menty, które zostaną dołączone 
do protokołu dziedziczenia. Są 
to: odpis aktu zgonu spadkodaw-
cy, odpisy aktów stanu cywilne-

go spadkobierców ustawowych 
oraz inne dokumenty mające 
wpływ na ustalenie praw do 
spadku, np. testament. 
Maksymalna taksa notarialna za 
sporządzenia aktu poświadcze-
nia dziedziczenia wynosi 50 zł, 
a za sporządzenie protokołu 
dziedziczenia 100 zł.
Należy pamiętać, że w wyjąt-
kowych sytuacjach może dojść 
do uchylenia już zarejestrowa-
nego aktu poświadczającego 
dziedziczenie. Może to zrobić 
sąd, gdy w odniesieniu do tego 
samego spadku zostało wydane 
postanowienie o stwierdzeniu 
nabycia spadku. Właściwym 
w sprawie jest sąd spadku, 
a więc sąd rejonowy właściwy 
dla miejsca ostatniego stałego 
zamieszkania spadkodawcy. 
Natomiast w przypadku zare-
jestrowania dwóch lub więcej 
aktów poświadczenia dziedzi-
czenia w odniesieniu do tego 
samego spadku, sąd spadku 
na wniosek zainteresowanego 
uchyla wszystkie akty poświad-
czenia dziedziczenia i wydaje 
postanowienie o stwierdzeniu 
nabycia spadku.

 v Rafał Czeladzki
email: RCzeladzki@gmail.com

PORADY PRAWNE 

Akt poświadczenia dziedziczenia
Instytucja poświadczenia dziedziczenia została wprowadzona do polskiego 
porządku prawnego przez ustawę z 24.08.2007 o zmianie ustawy – Prawo 
o notariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 181 poz. 1287) i weszła 
w życie z dniem 02.10.2008 roku.

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

 

 
 

 

 
 

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych,
Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko”  

  
 

 

Zaprasza do udziału w projekcie, który da osobom niepełnosprawnym szansę na realizację 
marzeń o aktywności, pracy i finansowej niezależności. 

Projekt „Powiatowy Ośrodek Aktywizacji Zawodowej” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu oferujemy szeroki wachlarz wsparcia, od indywidualnego i grupowego poradnictwa 
psychologicznego, i doradztwa zawodowego po możliwość  podjęcia stażu, szkolenia, subsydiowanego 
zatrudnienia oraz zatrudnienia wspieranego przy wsparciu trenera pracy. 

Adresatami projektu są dorosłe osoby z niepełnosprawnością psychiczną (chorujące psychicznie lub 
z upośledzeniem umysłowym), niepracujące i zamieszkujące na terenie powiatu krakowskiego.  

Rekrutacja do projektu prowadzona będzie w sposób ciągły do wyczerpania miejsc, a projekt trwa 
do 30 czerwca 2015 roku.  

Kandydatów do projektu obowiązują następujące kryteria rekrutacyjne:
a) przedstawienie oryginału aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub  dokumentu równoważnego.
b) jeśli w orzeczeniu jako przyczyna niepełnosprawności nie jest wskazany symbol „01-U” lub „02-P” 
    -udokumentowanie niepełnosprawności psychicznej zaświadczeniem lekarskim lub opinią psychologiczną
c) wiek między 15 a 64 lata
d) posiadanie statusu osoby nieaktywnej zawodowo (co oznacza osobę pozostającą bez zatrudnienia, 
    nie wykonującą żadnej pracy zarobkowej, która jednocześnie nie zalicza się do kategorii bezrobotni)
e) zamieszkiwanie na terenie powiatu krakowskiego
f)  motywacja do podjęcia aktywności zawodowej zweryfikowana przez psychologa w czasie 2 spotkań 
    rekrutacyjnych oraz potwierdzona:
    - pisemnym oświadczeniem o gotowości do podjęcia zatrudnienia w wymiarze min. ½ etatu
    - własnoręcznym podpisem na deklaracji uczestnictwa w projekcie
g) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych potwierdzone pisemnym oświadczeniem. 

    Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście w biurze projektu:
 30-003 Kraków, ul. Lubelska 21/21;

telefonicznie: 12 341 46 43, 888 783 913
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

www.ognisko.org.pl, e-mail: aktywizacja.powiat@ognisko.org.pl     
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Pasaż TP Krzeszowice,
ul. Legionów Polskich 1

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

Perfumeria PAA TAL
- perfumy - kosmetyki -
- produkty naturalne - 

Najtansze markowe Kosmetyki i perfumy w Polsce

Z okazji otwarcia 5% znizki na wszystkie produkty
plus wartosciowy gratis

Krzeszowice ul. Legionów Polskich 1

KANCELARIA PRAWNA
Dochodzenie roszczeń 

finansowych 
tel. 731 516 531

Abonament przez cały okres minimalny umowy

SUPERCENA
* ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY PROMOCJI

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR CYFRA+

PRZEBAJECZNA PROMOCJA

KRZESZOWICE ul. LEGIONÓW POLSKICH 1, tel. 12 282 04 54

APTEKA

NOWA
Krzeszowice, ul. Legionów Polskich 1

Zapraszamy: pon.-pt  w godz. 700 - 2000

                  sobota  w godz. 700 - 1500

• cyfrowa telewizja naziemna
• telewizory, anteny, dekodery
• kuchnie, zmywarki, pralki, lodówki

AGD-RTV-KOMPUTERY

"GREKO", ul. Legionów Polskich 1
32-065 Krzeszowice
tel. 12 282 04 54
greko@neostrada.pl
 

Montaż
doradztwo.
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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

KĄCIK KULINARNY Kuchnia na Wzgórzu

Składniki:
• 1 puszka ciecierzycy
• 3 łyżki oleju
• 3 łyżki sezamu (może-

my go podprażyć na 
suchej patelni) 

• 1 ząbek czosnku
(możemy też dodać ostrą 
paprykę, pieprz lub inne 
przyprawy do smaku; 
u mnie podany z małymi 
grzankami).
Wszystkie składniki przełożyć 
do blendera i zmiksować.

A przy okazji idzie wiosna 
i jedząc ciecierzycę możemy 
zadbać o swoje ciało i zdro-
wie. Ciecierzyca to mało znana 
(a szkoda!) odmiana grochu. 
Białko zawarte w jej ziarnach 
doskonale zastępuje białko 
zwierzęce. Ciecierzyca zawie-
ra także kwas foliowy, żelazo, 
witaminy z grupy B, fosfor. 
Jedząc ją codziennie - odży-

wimy nasz mózg, poprawimy 
odporność, wzmocnimy serce, 
nasze włosy i oczy będą lśnić, 
a skóra nabierze jędrności, 
gładkości i blasku.

Tak, więc na zdrowie i przygo-
tujmy hummus dla nas i naszych 
najbliższych.

 v Ulla Pałka 
www.kuchnianawzgorzu.pl

Dzisiaj proponuję danie z kuchni arabskiej. Przepyszna pasta do 
pieczywa. U mnie w domu cieszy się szalonym powodzeniem, 
przygotowanie jej to zaledwie kilka chwil.

HUMMUS

ZDROWY TRYB ŻYCIA

Czy Bokwa wyprze Zumbę?

Bokwa fitness przychodzi do 
nas na fali popularności Zumby. 
Ćwiczący w klubach fitness, 
domach kultury i wielu innych 
miejscach przyzwyczaili się już 
do spalania kalorii w energe-
tycznym, latynoamerykańskim 
tańcu, jednak dla niektórych 
to cały czas za mało. I to dla 
nich właśnie powstała Bokwa, 
będąca połączeniem kick 
boxingu, afrykańskiego tańca 
wojennego oraz znaków, liter 
i cyfr amerykańskiego języka 
migowego. Przyznacie sami, 
że brzmi nieźle.
Twórcą Bokwa jest pochodzą-
cy z RPA światowej sławy tan-
cerz i muzyk Paul Mavi. Jego 
fascynacja tańcem, fitnessem 
i afrykańskimi rytmami były 
tym, co pozwoliło mu na stwo-
rzenie programu pomagającego 
walczyć z chorobami i niepeł-
nosprawnością, spalać kalorie, 
a przy tym dobrze i bezpiecz-
nie się bawić. Początki Bokwy 
sięgają roku 2000, jednak 
do Polski ten rodzaj ćwiczeń 
dotarł dopiero w tym sezonie. 
Pierwsze szkolenie lokalnych 
instruktorów miało bowiem 
miejsce zaledwie pod koniec 
września zeszłego roku. Pewne 
jednak jest to, że nie minie parę 
miesięcy, a na te taneczne zaję-
cia będzie się można wybrać 
do wszystkich klubów fitness 
w całej Polsce.

Co to właściwie 
 jest Bokwa fitness?

Sama nazwa wywodzi się od 
słów „bo” – nawiązującego do 
light kick boxingu – i „kwa” 

– odnoszącego się 
do afrykańskiego 
tańca wojennego 
kultury Kwaito. 
Całe zestawienie 
jest bardzo skoczne 
i nad wyraz energe-
tyczne, okraszane 
co jakiś czas rytma-
mi pop i house.

Dla kogo prze-
znaczona  

jest Bokwa fit-
ness?

Bokwa Fitness 
przeznaczona jest 
dla niemal wszyst-
kich. Mogą ją ćwi-
czyć już czterolet-
nie dzieci, a także 
wszyscy dorośli, 
którzy posiadają przynajmniej 
podstawową sprawność fizycz-
ną. Nie trzeba mieć też dużych 
umiejętności tanecznych. Jak 
zapewnia Paul Mavi, „jeśli tyl-
ko potrafisz się ruszać i znasz 
alfabet, to Bokwa jest dla Cie-
bie.”

Najważniejsze zalety.
Na początku trzeba powiedzieć, 
że Bokwa nie jest programem 
skomplikowanym. Mimo czer-
pania z różnych źródeł, same 
kroki są proste i co ważne, takie 
same na całym świecie. W tań-
cu swobodnie wczuwamy się 
w muzykę i podążamy za nią 
zgodnie z własnym rytmem.
Ruchy wykonywane są dość 
szybkie i gwałtowne. Pod-
czas godziny treningu można 
więc spalić nawet 1 200 kalo-

rii i doskonale wymodelować 
własną sylwetkę. Co ważne, 
podwyższone spalanie tkanki 
tłuszczowej odbywa się także 
po zajęciach.
I ostatnia rzecz: Bokwa to bar-
dzo przemyślany program. Każ-
dy krok w jego ramach wykony-
wany został zaplanowany tak, 
by być w pełni bezpiecznym 
także dla osoby o mniejszej 
sprawności ruchowej czy kon-
dycji.

Jeżeli zainteresowały cię 
powyższe informacje powinnaś 
spróbować, czy rzeczywiście 
spalisz tyle kalorii? To wszyst-
ko zależy od twojego zaangażo-
wania. Spróbuj i przekonaj się.

 v Anna Chrząścik 
instruktor fitness, fizjoterapeuta 

tel. 502 130 516 , www.rehmedica.pl

W niektórych polskich fitness klubach pojawiły się już 
nowe zajęcia fitness – Bokwa. Wcześniej zawojowały 
już Wielką Brytanię, Brazylię i Australię. Czy nowy trend 
podbije też nasze serca?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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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.

25.02 – 02.03.2013r.

OPOPP Stowarzyszenie Pomocy „Akson”
ul. Bora Komorowskiego 31, 51-114 Wrocław
tel/fax. (71) 352-94-03 (czynny całą dobę)
www.akson.org.pl
e-mail: pomocpokrzywdzonym@wp.pl

OPOPP Stowarzyszenie „Azyl” 
na Rzecz Pomocy Kobietom 
i Dzieciom O� arom Przemocy
ul. Brzozowa 9, 87-100 Toruń 
tel. (56) 657-58-61, fax. (56) 657-58-62
www.azyltorun.org.pl
e-mail: biuro@azyltorun.org.pl 

OPOPP Stowarzyszenie Wspierania 
Zasobów Ludzkich  „Nowy Horyzont”
ul. Leszczyńskiego 3, 35-060 Rzeszów
tel. (17) 858-10-33
kom. 668-667-554
e-mail: nowy-horyzont@wp.pl

OPOPP Centrum Aktywności
Społecznej PRYZMAT
ul. Noniewicza 91
tel./fax 87 565 02 58
www.pryzmat.org.pl
e-mail: pryzmat@pryzmat.org.pl

OPOPP Centrum Interwencji Kryzysowej 
Polskiego Czerwonego Krzyża
Pl.ks.Gustkowicza 13, 80-543 Gdańsk 
tel. (58) 511-01-21
(58) 511-01-22
kom. 0801-011-843
www.cik.sos.pl
e-mail: centrum@cik.sos.pl 

OPOPP Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom 
Potrzebującym  „AGAPE”
ul. Bernardyńska 5, 20-109 Lublin
tel. (81) 53-43-887
www.agape.lublin.pl
e-mail: poczta@agape.lublin.pl

OPOPP Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet BABA
ul. Stary Rynek 17, 65-067 Zielona Góra
tel. (68) 45-49-232, kom. 692-064-061 , fax. (68) 45-71-045
skype: baba.stowarzyszenie
www.baba.org.pl 
e-mail: baba@baba.org.pl, opopp@baba.org.pl

OPOPP Śląska Fundacja 
Błękitny Krzyż
ul. Bystrzańska 51A, 43-300 Bielsko-Biała 
tel. (33) 498-69-48
www.bk-europe.pl
e-mail: pokrzywdzeni@bk-europe.pl

OPOPP Centrum Interwencji
Kryzysowej Caritas Diecezji Kieleckiej
ul. Urzędnicza 7b
25-729 Kielce
tel. (41) 366-48-47
www.kielce.caritas.pl
e-mail: szkolenia.kielce@caritas.pl

OPOPP Elbląskie Centrum Mediacji 
i Aktywizacji Społecznej
ul. Związku Jaszczurczego 17 pok. 101 
82-300 Elbląg
tel. (55) 64-24-425
www.mediacje.elblag.pl
e-mail: esas_1@wp.pl, mediacje.elblag@wp.pl

OPOPP Stowarzyszenie Bezrobotnych i Osób 
Działających na Rzecz Bezrobotnych 
 „Wszyscy Razem - In Corpore”
ul. Franciszkańska 15, 91-433 Łódź
tel. (42) 639-72-03, tel. (42) 655-20-40
http://free.ngo.pl/incorpore
e-mail: in_corpore@wp.pl, wszyscyrazem@poczta.onet.pl

OPOPP Krakowskie Forum Organizacji
Społecznych KraFOS
ul. Bolesława Komorowskiego 12, 30-106 Kraków
tel. (12) 421-32-41, (12) 421-22-88
www.krafos.ngo.org.pl
e-mail: krafos@op.pl, pokrzywdzeni.krakow@op.pl

OPOPP Ogólnopolskie Pogotowie dla O� ar Przemocy 
w Rodzinie  „Niebieska Linia”
ul. Korotyńskiego 13, 02-121 Warszawa
tel./fax (22) 823-96-64, (22) 824-25-01
www.niebieskalinia.pl
e-mail: pogotowie@niebieskalinia.pl 
e-mail dla porad prawnych:prawnicy@niebieskalinia.pl

OPOPP Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej
ul. Orła Białego 20, 62-100 Gniezno
tel. (61) 425-57-82
www.caritas.gniezno.pl
e-mail: pokrzywdzeni@caritas.gniezno.pl

OPOPP Stowarzyszenie  „SOS” dla Rodziny 
ul. Energetyków 10, 70-656 Szczecin 
tel. (91) 433-03-39, (91) 350-73-71 
www.sos.home.pl
e-mail: pomoc@sos.home.pl 

DYŻURY SPECJALISTÓW:
Poniedziałek – Piątek 10.00 – 18.00
Sobota 10.00 – 13.00

Jeśli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem, skorzystaj:
 z bezpłatnej informacji prawnej
 z bezpłatnych konsultacji  psychologicznych

w Ośrodkach Pomocy dla Osób  Pokrzywdzonych Przestępstwem

POLICJA

Akcja organizowana przy współpracy:

MS.gov.pl
pokrzywdzeni.gov.pl
LEX.pl/pokrzywdzeni

Szczegółowa informacja 
dotycząca dyżurów będzie 
umieszczona na stronach 
internetowych:

plakat pokrzywdzeni a2 2013 zatw.indd   1 1/18/13   12:17 AM

TCK - Dwór Zieleniewskich zaprasza na koncert  śląskiej formacji folkowo-szantowej "Sąsiedzi" 
Zespół od ponad 10 lat inspiruje się muzyką celtycką oraz tradycyjnym folkiem morskim, grając 
nie tylko skoczne tańce, ale również piękne ballady i  rytmiczne piosenki. Sąsiedzi są jednym 
z czołowych zespołów młodej fali sceny żeglarskiej, wykonujących tradycyjny folk morski w Polsce.
Na koncie mają 2 płyty,  liczne wyróżnienia i zaproszenia na najważniejsze marynistyczne festiwale 
do Francji, Niemiec, Holandii, Czech, USA. Sąsiedzi organizują też własny festiwal - "Nad Kanałem" 
w październiku w Gliwicach.
W programie koncertów znajdują się bretońskie pieśni, irlandzkie melodie ludowe i szanty - te prawdziwe, 
marynarskie pieśni pracy, śpiewane na dawnych pokładach a cappella. Sąsiedzi wykonują je w aranżacjach na 
6-7 głosów. Ich mentorem i wzorem w Polsce jest legenda polskiej sceny marynistycznej - grupa Cztery Refy.
Siła Sąsiadów to bogate instrumentarium: skrzypce, gitary, flety, bodhran, mandolina, concertina 
oraz mocne, różnorodne głosy, a przede wszystkim żywiołowość sceniczna i umiejętność budowania 
nastroju. W  trakcie koncertu zespół opowiada także historie o wykonywanych, tradycyjnych 
utworach, co dodaje koncertom kolorytu.
Zespół Sąsiedzi tworzą obecnie; Dominka Płonka - śpiew, flety; Elżbieta Król - śpiew, skrzypce; Jakub 
Owczarek - śpiew, bodhran Kamil Piotrowski - śpiew, mandolina;Piotr Świeściak - śpiew, gitara; Marek 
Wikliński - śpiew, concertina, drumla oraz gościnnie Mirosław Walczak - śpiew, drugie skrzypce, altówka

Wstęp - 20 zł
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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

Oddział Anestezjologii i  Intensywnej Terapii 
w Nowym Szpitalu w Olkuszu został doposażony 
w kolejny sprzęt - aparat do hemofiltracji PRISMA-
FEX. Koszt zakupu wyniósł 58 320 zł. Odział już 
jest wyposażony w respiratory, aparaty USG i EKG, 
defibrylator oraz kardiomonitory z pełnym oprzy-
rządowaniem.  

Aparat do hemofiltracji to urządzenie przeznaczone 
dla pacjentów, których nerki nieprawidłowo funkcjo-
nują. Pomaga on pacjentom z ostrą niewydolnością 
nerek i sepsą. Zasada leczenia polega na ciągłym 
„oczyszczaniu” krwi  poza organizmem chorego, co 
zachodzi w specjalnym filtrze pod kontrolą aparatu 
do hemofiltracji. Urządzenie pozwala na usunięcie 
z krwi chorego nagromadzonych szkodliwych pro-
duktów przemiany materii i nadmiaru wody. 

Coraz więcej specjalistycznego sprzętu na Oddziale 
AiIT pomaga w szybszej diagnozie i lepszym leczeniu 
pacjentów. Nowy Szpital w Olkuszu stale podnosi 
standard wyposażenia Oddziałów dokonując zaku-
pu nowoczesnych urządzeń.

APARAT DO HEMOFILTRACJI

KONCERT

TOUCH of IRELAND

Zespół CARRANTUOHILL, od 25 
lat wykonujący muzykę opartą na 
irlandzkiej tradycji, zrealizował dotąd 
blisko 2.500 koncertów w Polsce i 
na świecie; jest uznawany za jeden z 
najlepszych w Europie zespołów w 
gatunku muzyki celtyckiej; wydał 
12 płyt CD i 2 DVD, przy produk-
cji których współpracował m.in. z 
takimi artystami, jak: Anna Maria 
JOPEK, Stanisław SOJKA, Paweł 
KUKIZ, Anita LIPNICKA, Kuba 
BADACH, Robert KASPRZYC-
KI, Urszula DUDZIAK, Krzysztof 
ŚCIERAŃSKI, Marek RADULI, 
Tomasz SZUKALSKI, Wojciech 
KAROLAK, Anna DYMNA, Maciej 
BALCAR ...
Zespół koncertuje od Moskwy po 
Irlandię… (Szwajcaria, Francja, 
Niemcy, Rumunia, Irlandia, Rosja…); 
na swym koncie grupa ma równiez 
koncerty w USA, gdzie występowała 
m.in na osobiste zaproszenie poety-
-noblisty Czesława Miłosza.
Carrantuohill wielokrotnie gościł w 
Irlandii występując na największych 
irlandzkich festiwalach oraz zdoby-
wając tak cenne umiejętności gry „u 
źródeł”. CARRANTUOHILL jest 
laureatem nagrody FRYDERYK w 
kategorii etno/folk oraz zdobywcą 
ZŁOTEJ PŁYTY za album „Inis”;
Atutem Carrantuohill jest to, że kon-
certy zespołu z powodzeniem odby-
wają się zarówno w atmosferze tra-

dycyjnego irlandzkiego pubu jak i na 
największych scenach festiwalowych 
czy teatralnych /Przystanek Wood-
stock, Roches de Celtique (Francja), 
Dancing with Lunasa (Irlandia), Teatr 
ROMA,
Sala Kongresowa, Teatr Wielki, Dom 
Muzyki i Tańca.../

Więcej informacji:  
www.carrantuohill.art.pl

Reelandia to formacja taneczna z 
wieloletnim doświadczeniem sce-
nicznym. Niezwykle dynamiczna i 
barwna, fascynuje ekspresją ruchu i 
oryginalnymi choreografiami, które 
do tej pory miało okazję
podziwiać już kilka tysięcy widzów w 
Polsce i za granicą (Niemcy, Czechy, 
Ukraina). Jej występy to mieszanka 
wysokiego poziomu technicznego, 
skomplikowanych kroków i ukła-
dów, wdzięku tancerek, pięknych 
kostiumów, wspaniałej zabawy – ze 
szczególnym uznaniem publiczności 
spotyka się za każdym razem wyko-
nywany przez nią widowiskowy step 
irlandzki. W bogatym dorobku arty-
stycznym ma pokazy dla Ambasady 
Irlandii w Polsce, Brytyjskiej Izby 
Handlowej, Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy (także Przystanku 
Woodstock). Gościła na deskach 
Sali Kongresowej, teatru muzycz-
nego Roma, Teatru na Wodzie w 

warszawskich Łazienkach, Teatru 
Rampa, Teatru Ziemi Lubuskiej, 
krakowskiego Teatru Groteska. 
Współpracuje z Telewizją Polską, jest 
gościem wielu imprez plenerowych, 
festiwali, festynów, koncertów.
Więcej informacji: www.reelandia.
art.pl

O PRZEDSTAWIENIU
Touch of Ireland jest kompilacją 
utworów muzycznych i choreografii 
tanecznych, mocno osadzonych w 
irlandzkiej tradycji. Jest jednocze-
śnie spektaklem niezwykle rozbu-
dowanym pod względem aranżacji 
muzycznych, kostiumów, używanego 
instrumentarium... . Raz delikatne i 
zwiewne, a raz dynamiczne i pory-
wające tańce irlandzkie, z towarzy-
szeniem muzyki, tworzą pasjonujące, 
kolorowe widowisko gwarantujące 
publiczności przeżycia estetyczne i 
świetną zabawę.
Repertuar dobrano tak, aby możliwe 
było wyeksponowanie wszystkich 
najbardziej charakterystycznych, 
a jednocześnie przemawiających 
do publiczności, elementów tańca 
irlandzkiego:
jest więc aksamitny, kobiecy slip 
jig; są mieszane układy tańczone w 
klimatach irlandzkiego ceili; poka-
zy solo umożliwiające tancerzom 
zaprezentowanie maksimum swoich 
umiejętności i najbardziej

skomplikowanych kroków; wresz-
cie najbardziej oczekiwany i cenio-
ny przez publiczność step irlandzki, 
również w wydaniu à capella.
Charakterystyczną cechą przedsię-
wzięcia jest połączenie dwóch form 
sztuki irlandzkiej „na żywo”.
Na świecie funkcjonuje kilka wido-
wisk opartych na irlandzkim tańcu, 
ale zwykle są one pozbawione „żywej 
muzyki”, na którą w projekcie Touch 
of Ireland został położony niezwykle 
duży nacisk.
Z jednej strony gwarantuje to pełnię 
odbioru widowiska, sprawia że jest 
ono bardziej „autentyczne”; z dru-
giej zaś, w momentach gdy tancerze 
opuszczają scenę, muzycy wypełniają 
przestrzeń swoimi instrumentami, a 
że Carrantuohill to zespół charyzma-
tyczny i łatwo nawiązujący kontakt
z publicznością – skupia na sobie 
uwagę i bawi się razem z widzami.
Do współpracy przy realizacji Touch 
of Ireland zaproszono również woka-
listów – Roberta Kasprzyckiego lub 
Katarzynę SOBEK, dzięki którym 
publiczność może wyciszyć się przy 
nastrojowych balladach i rozśpiewać 
przy najbardziej znanych irlandzkich 
utworach.
Przedstawienie składa się z dwóch 
części – 2 x 50 minut.

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie zaprasza na widowisko muzycz-
no-taneczne"TOUCH of IRELAND" w wykonaniu  grupy CARRANTUOHILL oraz formacji 
tanecznej REELANDIA, które odbędzie się 23 marca o godzinie 18.00 (sala teatralna 
MOKSiR). Bilety w cenie 40 zł. (parter) i 35 zł. (balkon) do nabycie w Informacji MOKSiR 
(32 6233086 wew. 53)
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Katarzyna Koźbiał

Biuro
Rachunkowe

ODDZIAŁ KRZESZOWICE
ul. Krakowska 31, I p, lok. 101
budynek OKNOLIT obok „Biedronki”

tel. 514 926 383  |  www.kozbialbiuro.pl

Oferujemy pełen zakres usług

Oferujemy pełen zakres usług

księgowychksięgowych kadrowychkadrowych
i  płacowych:i  płacowych:

KH od 500,-
KPiR od 80,-
Ryczałtu i Karty podatkowej już od 50,-
Prowadzenie spraw pracowniczych 
i płac od 10,- za osobę
Zwrot VAT za materiały budowlane od 40,-
ceny brutto, ulotka nie stanowi oferty handlowej w myśl kodeksu cywilnego

Z TĄ REKLAMĄ
MIESIĄC GRATIS!

PITY  ROCZNE
od 20 zł

Odbiór dokumentów z siedziby �irmy klienta

tel. 12 280 40 76, 508 566 848

Ø   Pomoc i doradztwo
     w zakładaniu firm
Ø   Usługi księgowe dla firm, 
     spółek i stowarzyszeń
Ø   Księgi przychodów
     i rozchodów,
Ø   Ryczałt, pełna księgowość,
     VAT i ZUS
Ø   Obsługa kadrowo-płacowa
Ø   Reprezentujemy Klienta przed
     urzędem skarbowym i ZUS

Zapraszamy: poniedziałek - piątek od 8.00 do 19.00

Biuro Rachunkowe
Czułówek

uprawnienia
Ministra Finansów

7479/2004

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 519Działające od kilku lat stowarzyszenie ”Ratuj 
Tenczyn” zajmuje się propagowaniem wiedzy na 
temat historii rodu Tęczyńskich i zamku Ten-
czyn. Nasze działania przyczyniły się do rozpo-
częcia prac zabezpieczających zamek, dających 
nadzieję na uratowanie  tego cennego zabytku 
przed zniszczeniem. By uratować Tenczyn 
potrzebne są jednak ciągłe, wytężone działa-
nia, które pomogą w  jego pełnym zabezpiecze-
niu i zachowaniu dla przyszłych pokoleń. 
Stowarzyszenie Ratuj Tenczyn przeprowadza 
ambitne projekty (gromadzimy między innymi 
eksponaty do muzeum jakie chcemy stworzyć 
na zamku), ich realizacja zależy jednak od tego 
czy uda nam się zgromadzić wystarczające 
środki.

Nasze działania polegają na:

K-SYSTEM

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

okna PCV DRUTEX
drewno budowlane, schody,

boazeria, listwy wykończeniowe,
drzwi drewniane

ul. Bandurskiego 5, 32-065 Krzeszowice

GEODETA tanio • solidnie
terminowo

tanio • solidnie
terminowo

www.geo.aq.plwww.geo.aq.pl

regulacja granicregulacja granic
tel. 506 645 670

spgeo@interia.pl

USŁUGI TRANSPORTOWE
PRZEWÓZ TOWARÓW, PRZEPROWADZKI

POMOC DROGOWA 24 H
tel. 508 801 589

USŁUGI TRANSPORTOWE
PRZEWÓZ TOWARÓW, PRZEPROWADZKI

POMOC DROGOWA 24 H
tel. 508 801 589

FELIETON

KRÓTKO O SZCZĘŚCIU

Spotykam ludzi którzy wydają 
się rozumieć moje zagubienie. 
Pozory jednak mylą. Coś ciągnie 
mnie do kontaktów z osobami 
tak jak ja, ale w inny sposób 
zagubionymi, nie potrafiącymi 
trzeźwo spojrzeć na życie. Widzę 
jak przez sen, że odsuwam się 
gdzieś na bok. Staję się kimś kto 
stoi obok i patrzy nie na życie w 
którym jest w samym centrum. 
Patrzę na świat przemijający 
obok i zdaje mi się, że to wszyst-
ko nie dotyczy mnie osobiście. 
W wyniku osobistej tragedii nie 
zauważam, że inni też mają pro-
blemy. Mam żal do otoczenia, że 
nie jest w stanie zrozumieć stanu 
mojej świadomości. 
Po pewnym czasie następuje 
chęć zrobienia czegoś by zmie-
nić swój stan stagnacji. Spotykam 
dziwnych ludzi, gdzie wierzę, że 
dzięki nim coś potrafię zmienić. 
Nie zauważam, że są to tylko 
pozory, manipulacja. Wierzę w 
ludzi. Okazuje się, że to jest za 
mało. Moja wiara jest za płytka, 
nie poparta niczym konkretnym. 
Moje chęci i działania okazują się 
wielką porażką i nieporozumie-
niem. Czerwiec – wielkie roz-
czarowanie. Lipiec – marazm i 
oczekiwanie na coś co już nie ma 

prawa nastąpić. Sierpień – świa-
tełko w ciemności. Dostrzegam 
diament. Zaczynam z pełną wiarą 
nad nim pracować. Najważniej-
sze to dopracować go tak by 
zaświecił jak najwyższej klasy 
brylant. Zaślepiony wiarą w sie-
bie nie zauważam rys. Wszystko 
wskazuje na to, że coś zaczyna 
mi się udawać. Realizuję w końcu 
swoje marzenie. Wyjazd do Pary-
ża. Jest wspaniale. Biorę udział w 
słynnym święcie wina w samym 
centrum Montrmartre, świecie 
cyganerii artystycznej. Pozornie 
jestem w siódmym niebie. Powrót 
do domu daje jednak jakiś nie-
dosyt. Grudzień – puste święta 
i zwątpienie. Styczeń – bardzo 
bliska tragedia, niby obok mnie, 
ale dociera. I wreszcie nadchodzi 
miesiąc luty. Zbliża się pamięt-
ny 10 luty. Coś we mnie pęka. 
Zaczynam dostrzegać coś czego 
nie mogłem dostrzec przez ten 
cały ubiegły rok. Rok najgorszy 
w moim życiu. Rok pełen zwąt-
pień, złości na życie, nienawiści. 
Rok w którym jak nigdy dotąd 
spotkałem tylko tych ludzi któ-
rych na co dzień się nie dostrze-
ga. Rok w którym było wiele 
niewykorzystanych szans. Rok 
w którym pojawiały się gwiazdki 

szczęścia, a których nie potrafi-
łem dostrzec i z nich skorzystać. 
Rok całkowitego zagubienia i 
pomyłek. Rok ucieczki w złudny 
wesoły świat. Ten rok się kończy, 
jak kończy się żałoba po czymś 
czy kimś co już nie wróci. Ten 
rok też już nie wróci, bo czasu 
cofnąć się nie da. Rok który już 
jest za nami.
14 lutego to święto importowane 
z zagranicy. Święto Walentynek. 
Od tego dnia postanawiam zmie-
nić wszystko. Powrócić do świata 
miłości. Świata ufności w życie 
i ludzi. Dalekim łukiem omijać 
złe emocje. Odrzucić od siebie 
złe nawyki i fałszywe przyjaźnie. 
Tak jak kiedyś pragnąć w swoim 
życiu zrobić coś dobrego. Prze-
stać myśleć, że coś mi się nale-
ży od życia lepszego. Wreszcie 
dostrzec czułość, ciepło płynące 
od pozytywnego otoczenia. Ten 
miniony rok nauczył mnie poko-
ry i mam nadzieję zmienić datę 
od której będę liczył kolejne lata. 
Zmieniam datę 10 lutego na datę 
14 lutego. Czy mi się to uda ? 
Jeśli to będzie możliwe opowiem 
o tym dokładnie za rok.

 v Ryszard Marczukiewicz

10 lutego jest dla mnie dniem odliczającym rocznicę całkiem prywatną. 
Od 10 lutego 2012 roku do 10 lutego 2013 mija pełen rok, dla mnie 
tak obfity w treści, że aż strach o nim myśleć. Początek pełen zasko-
czenia. Potem niekończące się dni pełne pustki. Brak wiary w jutro. 
Bezradność w wyniku następujących wydarzeń.

Sprzedam mieszkanie
w Krzeszowicach 49 m2 

tel. 668 840 214, 519 400 958

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!
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WYDARZENIA KULTURALNE, IMPREZY, SPOTKANIA
KRZESZOWICE

TRZEBINIA
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
02 marca 2013, godz. 18.00 opera - „Parsifal” Richard Wagner
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

15.02 17:00 "Niemożliwe”- katastroficzny/dramat, Hiszpania  
 19:30 "Drogówka" - kryminał, Polska
16.02 19:00 Transmisja opery "Rigoletto"
17.02 17:00 "Niemożliwe”- katastroficzny/dramat, Hiszpania  
 19:30 "Drogówka" - kryminał, Polska
19.02 17:00 "Drogówka" - kryminał, Polska    
 19:30 "Niemożliwe”- katastroficzny/dramat, Hiszpania
20.02 17:00 "Niemożliwe”- katastroficzny/dramat, Hiszpania  
 19:30 "Drogówka" - kryminał, Polska
21.02 17:00 "Drogówka" - kryminał, Polska    
 19:30 "Niemożliwe”- katastroficzny/dramat, Hiszpania
22.02 17:00 "Niemożliwe”- katastroficzny/dramat, Hiszpania  
 19:30 "Drogówka" - kryminał, Polska

CHRZANÓW

ZABIERZÓW

Kino "Sztuka" w Chrzanowie zaprasza
"Led Zeppelin: Celebration Day" - pokaz specjalny

• 22.02 seans o godz. 20.15 •
czas trwania: 120 min.; gatunek: koncert/rock; Obsada: R. Plant, J. Page, J. P. Jones, J. Bohnam.

Cena biletu: 15,00 zł. (rezerwacja i sprzedaż od 4 lutego)

"Lincoln"
• 22.02 seans o godz. 17.00 • 23.02 seans o godz. 16.30 • 24.02 seans o godz. 19.30 •

• 25.02-28.02 seans o godz. 16.30 •
reżyseria: Steven Spielberg; czas trwania: 149 min.; gatunek: biograficzny/polityczny; prod. USA, 12 lat 

Cena biletu: Piątek - Niedziela: norm. 15,00 zł, ulg. 13,00 zł., Poniedziałek - Czwartek: 13,00 zł.

"Nędznicy"
• 23.02 seans o godz. 20.00 • 24.02 seans o godz. 16.00 • 25.02-28.02 seans o godz. 19.45 •

reżyseria: Tom Hooper; czas trwania: 157 min.; gatunek: dramat/musical; prod. Wielka Brytania, 12 lat
Cena biletu: Piątek - Niedziela: norm. 15,00 zł, ulg. 13,00 zł., Poniedziałek - Czwartek: 13,00 zł.

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

Specjalny koncert Krzysztofa Krawczyka
Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chrzanowie zaprasza wszystkie Panie (i nie tylko) na specjalny 
koncert "Bo jesteś ty" w wykonaniu Krzysztofa Krawczyka, który odbędzie się 01.03.2013 r. (piątek) o godz. 
19.00 (sala teatralna). Bilety w cenie 40 zł (parter), 30 zł (balkon) do nabycia w Informacji MOKSiR (tel. 32 
6233086 wew. 53).

Kabaret Moralnego Niepokoju "Pogoda na suma"
 Dnia 11 kwietnia o godz. 20.45 Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie zaprasza na występ 
Kabaretu moralnego niepokoju "Pogoda na suma". Bilety w cenie 60 zł (parter), 50 zł (balkon) do nabycia w 
Informacji MOKSiR (tel. 32 6233086 wew.53).

Kolejne transmisje z The Metropolitan Opera:
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie zaprasza na kolejne transmisje z The Metropolitan Opera:
• 16 marca, godz. 16.45 - opera - Riccardo Zandonai "Franscesca da Rimini"
• 27 kwietnia, godz. 17.45 - opera - Georg Friedrich Händel "Juliusz Cezar"
• 12 maja, godz. 16.45 - balet - Sergei Prokofiev "Romeo i Julia"
Bilety w cenie 50 zł (karnet na 3 spektakle 135 zł) można nabyć w Informacji MOKSiR (tel. 32 6233086 wew. 53).

Boeing, boeing - Odlotowe narzeczone Teatru Bagatela
Z okazji Dnia Kobiet zapraszamy serdecznie na spektakl w wykonaniu aktorów Teatru "Bagatela" z Krakowa, 
odbędzie się 9 marca. Bilety w cenie 65 zł parter, 55 zł balkon do nabycia w Informacji MOKSiR tel. 32 62 
330 86 wew. 53. W przerwie niespodzianka.

Kolejna Dub sesja już w marcu. Dub Mystic 2 w Chrzanowie
Miłośników muzyki dub i reggae zapraszamy na kolejną sesję. 2 marca w klubie Stara Kotłownia zagrają 
Mystical BattaLion, Moris44, Back Alley i Pablo. Między 17.00 a 22.00 będziecie mogli poczuć basowe 
pulsacje i dubowo-reggaè owe brzmienia sound systemu. Cena biletu: 5 zł. więcej

Koncert zespołu Allados w Starej Kotłowni
8 marca o godz. 18.00 zapraszamy do Klubu Stara Kotłownia na koncert z cyklu POWRÓĆMY JAK ZA DAWNYCH 
LAT, grać będzie zespół Allados. Bilety w cenie 10 zł dostępne są w Informacji MOKSiR. Zapraszamy!

Cykl spotkań „HOMO VIATOR – Człowiek w Podróży”
 Zabierzowskie Centrum Kultury, Parafia rzymsko-katolicka pw. św. Franciszka z Asyżu w Zabierzowie oraz 
Grupa Przyjaciół oo. Pijarów zapraszają 24 lutego o godz. 18:00 na spotkanie z cyklu „HOMO VIATOR – 
Człowiek w Podróży”.

Wykład będzie spotkaniem z najwybitniejszymi dziełami sztuki naszych czasów,  
w interpretacji historyka sztuki o. prof. Eugeniusza Grzywacza SP.

O. Grzywacz pisze o cyklu spotkań:
Życie człowieka to podróż, która ma swój początek i  koniec. Życie jest wędrówką, którą rozpoczynamy 
w momencie narodzin, podróżą. Której nie podejmujemy z własnej woli, lecz jesteśmy na nią skazani. Dlatego 
już w starożytności, jako określenie istoty ludzkiej, używano terminu „homo viator”. Jest podróż zewnętrzna 
i wędrówka w głąb siebie. Wędrówka naszej duszy..
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KĄCIK KOLEKCJONERA

Ryszard Marczukiewicz • Salon kolekcjonerski • ul. Kościuszki 12, 32-300 Olkusz, tel.  691 364 130

Skarby Stanisława Augusta
- Najbliższe dni dla kolekcjonerów monet będą spokojne. Ale to tylko 
cisza przed burzą. W dniu 12 marca br. NBP wyemituje dwie pierw-
sze monety z naprawdę kolekcjonerskiej serii Skarby Stanisława 
Augusta”. Prawdopodobnie będzie to naprawdę kolekcjonerski 
skarb. Pierwsza moneta to srebrna moneta 2-uncjowa (62,2 gram) 
czystego srebra 0,999. Średnica monety 45 mm co odpowiada 
średnicy oryginalnych medali królewskich. Wielkość emisji monety 
50 zł to 5000 sztuk. Nakład faktycznie dla kolekcjonerów. Cena 
wywoławcza to 400,00 zł (cena emisyjna zostanie podana w 
późniejszym terminie). Ponadto monety, tak srebrna jak i złota będą 
sprzedawane w plastikowej kapsule ochronnej i w prezentacyjnym 
etui. Wszystko to razem: niezwykle niski nakład jak na NBP, srebro 
najwyższej próby, duża średnica monety, czyni tę zapowiadaną 
monetę, naprawdę monetą kolekcjonerską. Może wreszcie NBP 
poszedł po rozum do głowy i zacznie emitować monety naprawdę 
kolekcjonerskie w które warto inwestować, nie małe przecież 
pieniądze.  Najwyższy już na to czas, by mogli wrócić do swoich 
pasji ci, którzy zaczęli wątpić w zdrowy rozsądek ludzi decydu-
jących o emisjach polskich monet okolicznościowych. Ostatni 
traktowano te monety na równi z monetami krajów trzeciego 
świata – jako złom srebrny. Dużo, brzydko i drogo. Po ukazaniu 
się cena monet spadała o 50-70 %. 

- Moneta złota o nominale 500,00 zł wyemitowana zostanie w tym 
samym dniu. Nakład 750 sztuk, tylko dla zamożnych kolekcjonerów. 
Dwie uncje czystego złota ustali naprawdę wysoką cenę. Dla 
pocieszenia tych, których nie stać na takie drogie wydatki jest fakt 
że obie monety zostaną wybite tym samym stemplem menniczym.

- Monety te rozpoczynają nową, niskonakładową serię (4 monety 
srebrne i 4 monety złote), która zostanie wyemitowana w tym roku (Bolesław Chrobry, Wacław II czeski, Władysław 
Łokietek, Kazimierz Wielki).

- Wizerunek króla Bolesława Chrobrego znajdujący się na monetach kolekcjonerskich jest identyczny jak wizerunek 
ze „Złotego Pocztu” – serii medali wybitych dla króla. Ten ciekawy zbiór można było podziwiać w 2012 roku w war-
szawskich Łazienkach. Na awersie złotych i srebrnych monet znajduje się napis po łacinie, który oznacza: „Pierwszy 
w Polsce królewską koroną ozdobiony, granice państwa na Elbie, Dnieprze i Ossie jako zwycięzca oznaczył. Umarł 
Roku Pańskiego 1025, mając lat 58, w 33 roku panowania”.

- Monety są wybite stemplem zwykłym co nie jest częste jeśli chodzi o monety kolekcjonerskie.
- Rozczarowani będą kolekcjonerzy monet 2 złotowych – jak na razie NBP nie przewiduje emisji monet o tym nominale.

- Miejmy nadzieję że rok 2013 – będzie nareszcie rokiem dla kolekcjonerów, a nie spekulantów i tylko wulgarnym 
tłuczeniem szmalu jak mawiał kiepski. Bo dotychczas wszystko od dwóch lat świadczyło, że w NBP zasiedziała się 
rodzina Kiepskich, o czym reżyser serialu nas nie poinformował. Po decyzji emitowania tak ciekawej i wspaniałej serii, 
należy wątpić w te plotki..

Dyrekcja Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Krzeszowicach serdecznie zaprasza 

wszystkichmieszkańców gminy Krzeszowice do 
odwiedzania naszych placówek :

Biblioteka
Godziny otwarcia

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota
MGBP

Krzeszowice X 10-18 10-18 10-18 10-18 8-14
Filia

Filipowice 11-18 11-18 10-18 10-18 X X
Filia

Nawojowa Góra X 11-19 11-19 14-20 8-16 X
Filia

Nowa Góra 10-18 10-18 10-18 10-18 8-16 X
Filia

Paczółtowice 10-18 10-18 10-18 10-18 8-16 X
Filia

Siedlec 12-18 X 11-18 X 11-18 X
Filia

Tenczynek 11-19 11-19 11-19 8-16 11-19 X
Filia

Wola Filipowska 12-20 14-20 X X 14-20 X
Filia
Zalas X 13-20 14-20 X 13-20 X
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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

SKLEP Z DUSZĄ
STAROCIE, BIBELOTY,

PORCELANA, ANTYKWARIAT
STAROCIE, BIBELOTY,

PORCELANA, ANTYKWARIAT
SKUP • SPRZEDAŻ

ZAPRASZAMY!

Olkusz,
ul. Mickiewicza 16

(naprzeciwko parku)

tel. 662 660 373

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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"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.

Ten specjalny pokaz będzie częścią Weekendu Muzycznego w MOKSiR, jaki czeka nas w dniach 
22-24 lutego w MOKSiR. W piątek w kinie zobaczymy występ klasyków rocka, natomiast w sobotę 
zapraszamy do Starej Kotłowni na metalową sesję w ramach sceny młodych. 
Bilety na film: 15 zł do kupienia w kasie kina (rezerwacja i sprzedaż od 4 lutego). Dla pierwszych 10 
osób, które kupią bilet na "Led Zeppelin: Celebration Day" darmowe wejściówki na metalową sesję.
"Led Zeppelin: Celebration Day" to niepowtarzalny koncert, który na żywo obejrzało 18 tysięcy spośród 
20 milionów chętnych osób. Zespół reaktywował się na jeden wieczór w składzie: Robert Plant (wokal), 
Jimmy Page (gitara), John Paul Jones (bas) oraz Jason Bohnam (bębny; syn zmarłego perkusisty 
zespołu - Johna Bohnama). Led Zeppelin zagrali 16 kawałków (m.in. "Black Dog", "Kashmir", "Who 
lotta love" czy "Stairway to heaven"). W opinii fanów i krytyków był to świetny występ, perfekcyjny od 
początku do końca. Kawał rockowej historii.
W listopadzie 2012 roku zapis koncertu ukazał się na kilku nośnikach. My będziemy mogli zobaczyć 
go w cyfrowej jakości dźwięku i obrazu w kinie Sztuka. Naprawdę warto!

Traklista "Celebration Day":
1. Good Times Bad Times 2. Ramble On 3. Black Dog 4. In My Time Of Dying 5. For Your Life 
6. Trampled Under Foot 7. Nobody's Fault But Mine 8. No Quarter 9. Since I've Been Loving You 
10. Dazed And Confused 11. Stairway To Heaven 12. The Song Remains The Same 
13. Misty Mountain Hop 14. Kashmir15. Whole Lotta Love16. Rock And Roll 

Sunia będzie średniego wzrostu. Jest 
wesołą, aktywną suczką, czyli dla ludzi 
aktywnych, lubiących długie spacery:)
Sunia uwielbia zabawy i będzie wspaniałą 
towarzyszką dla rodziny z dziećmi, może 
mieszkać z innymi zwierzętami.
Sunia będzie wydana tylko do domu. Kojec, 
łańcuch wykluczony.

Kontakt do opiekuna  
p. Marta – 882 180 526.

Boks to amstaff, który 9 lat miał dom, był kochany i rozpiesz-
czany, był jedynym zwierzęciem i "dzieckiem" w rodzinie. 
Jeździł na rodzinne wakacje, był ważnym członkiem rodziny. 
Miesiąc temu zmarła jego Pani. Mąż ma pracę "wyjazdową" 
i nie miał czasu dla psa. Padł wyrok: Boks zostanie uśpiony. 
Znalazły się jednak duszyczki, które nie pozwoliły, by zdrowy 
pies został uśpiony. Boks za zgodą właściciela trafił do hotelu. 
Zostały opłacone 2 miesiące. Tyle mamy, by znaleźć psu dom :(
Jest to pies o silnym charakterze, mimo ciężkiej sytuacji je, jest 
pozytywnie nastawiony do ludzi. Pies jest posłuszny, ułożony 
i cierpi bardzo bez “swojego” człowieka...

Kontakt w sprawie adopcji:
509-188-082 Magda
604-115-708 Jola

SUNIA SZUKA DOMU BOKS

SPORT

Grand Prix Małopolski - Piekary 3.02.2013 r

"Puchar Silesia" Śląsk kontra Polska
Katowice 9.02.2013r

Justyna Jankowska, Kacper 
Stec, Tomasz Koprania, Domi-
nik Mazur.
Wyżej wymienieni zawodnicy 
nie zawiedli podczas startów. 
Każdy start kończył się
rekordem życiowym i miejscem na 
podium. Na coraz bardziej ukształ-
towaną zawodniczkę rośnie Justyna 
Jankowska, trzykrotnie nie dawała 
szans swoim przeciwniczkom i zdo-
bywała złote medale. Bardzo dobre 
starty odnotował Dominik Mazur, 
który po dłuższej przerwie zawitał 
wśród najlepszych zawodników. 
Kacper Stec i Tomasz Koprynia tez 

bardzo wyraź-
nie pokazali ze 
potrafią walczyć 
do ostatnich 
metrów i z zawo-
dów przywieźli 
po dwa medale 
- srebrny i brą-
zowy. Dobra dys-
pozycja cieszy 
trenerów, tym 
b a r d z i e j , 
że jest to grupa bardzo solidnie 
trenująca i wkładająca w swo-
je obowiązki coraz więcej serca 
i zaangażowania. Przed nami już 

tylko 4 tygodnie, aby forma była 
optymalna, zbliżają się Mistrzostwa 
Polski Juniorów.

Zawody trwały blisko 12 godzin, 
tym bardziej wyniki uzyskane przez 
naszych pływaków są powodem do 
dumy. Bardzo udane starty zaliczyli:
Justyna Jankowska 4 złote medale 
na dystansie 50 m,100 m, 200 m 
stylem dowolnym oraz 50 m stylem 
motylkowym.
Tomasz Koprynia 2 srebrne meda-
le na dystansie 50 m, 100 m stylem 
klasycznym i
brązowy medal na dystansie 100m 
stylem zmiennym.
Kacper Stec 1 brązowy medal na 
dystansie 200 m stylem dowolnym
Karolina Grela 1 brązowy medal na 
dystansie 200 m stylem dowolnym
Dominik Mazur 1 brązowy medal na 
dystansie 100 m stylem grzbietowym
Adam Majda 1 złoty medal na dystan-
sie 100 m stylem motylkowym, 2 
srebrne medale na dystansie 200 m 
stylem dowolnym oraz 100 m stylem 
klasycznym
Anna Grela 1 srebrny medal na 
dystansie 50 m stylem grzbietowym.
Kolekcja medali okazała wyniki 
znowu lepsze niż poprzednio, rów-

nież w wydaniu tych, 
którym nie udawało 
się stawać na podium. Duży postęp 
zaliczył Jakub Łyczak, Emilia Podle-
śny, Milena Szmidt, Jakub Ziemianin. 
Bardzo ambitnie walczyli Arek Sion-
kowski, Jurii Kuźmoczka, Filip Leś, 
Teresa Zielinska i Szymon Zielinski. 

Tak udane zawody cieszą trenerów 
i rodziców, ale też samych zawodni-
ków. Mamy nadzieję, że
bardzo dobra postawa będzie moty-
wacją do dalszej pracy i kolejnych 
wyzwań jakie niesie za sobą kalen-
darz pływacki na rok 2013.

Pierwsza runda zawodów z cyklu Grand Prix Malopolski, która odbyła się w Piekarach była 
bardzo dobrą okazją do sprawdzenia formy sportowej po trudnych tygodniach okresu 
przygotowawczego przed Mistrzostwami Polski Juniorów. W zawodach wystartowali 
zawodnicy posiadający największą frekwencję treningową w ostatnich tygodniach:

Bardzo wysoki poziom sportowy, wspaniała organizacja, piękny obiekt Awf- u Katowice, 
nagrody i ponad 500-set startujących. W takiej scenerii przyszło 18-sto osobowej grupie 
zawodników UKP Kmita Zabierzów rywalizować w zawodach pływackich o "Puchar 
Silesii" Śląsk kontra Polska

Zdj.  Justyna Jankowska  ze szczęśliwą mamą Anetą Jankowską.

Zdj.  Adam Majda na najwyższym stopniu podium.

Zdj.  Justyna Jankowska na najwyższym stopniu podium.



12 krzeszowickiReklamy

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
• Akcesoria ogrodowe
• Drewniane zabawki dziecięce
• Ozdoby, bibeloty
• Skrzynki do decupage
   oraz
• DRZWI
• MEBLE OGRODOWE
• MEBLE POKOJOWE 
   - salon, sypialnia 
   - tradycyjne i nowoczesne

MOŻLIWOŚĆ DOWOZU
WŁASNYM TRANSPORTEM
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WSZYSTKO Z DREWNA
"U GÓRALA"

Czynne:
pon - piątek 9.00 - 17.15,

sobota 9.00-13.00.

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

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
OGROMNY WYBÓR I NISKIE CENY!

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, 
ul. Krakowska 43 (Kaflarnia)

tel. 12/282-03-10
email: kaflarnia@bostar.com.pl

Styropian
EPS-B-040

Ściana Fasada
130 zł/m3 *

Tenczynek, 
ul. dr Wcisły

tel. 12/282-66-17
email: tenczynek@bostar.com.pl

Płyta Rigips
zwykła

1/2 x 2,6 12,5 mm
16,50 zł *

Regulice, 
ul. Chrzanowska
tel. 12/283-11-20

email: regulice@bostar.com.pl

Kombinezon roboczy
LahtiPro Quest

bluza plus ogrodniczki
55 zł *

* CENY OBOWIĄZUJĄ DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

ZAPRASZAMY - SKŁAD WĘGLOWY
Krzeszowice, ul. Zagrody 5;  tel. 12/ 258 - 39 – 55

 pn –pt 7.00 - 16.00, sob. 7.00 – 13.00
 WIELKA WIOSENNA OBNIŻKA CEN już od 18 lutego

MATERIAŁY BUDOWLANE Transport HDSTransport HDSSkład węglowySkład węglowy

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


