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SKUTERY

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

SERWIS “U PANA LESZKA”

JERZMANOWICE 128B, Tel. 513 410 697

CZYNNE
PON. – SOB.

800 – 2200

Gabinet okulistyczny czynny:
środa od 13.00; piątek od 11.50 do 13.30 

Optyk
okulista

Krzeszowice, ul. Daszyńskiego 2  rejestracja tel. 792 608 139

BADANIE OKULISTYCZNE
GRATIS !!!

BADANIE OKULISTYCZNE
GRATIS !!!

dla klientów zamawiających okulary. 
Info w zakładzie.

dla klientów zamawiających okulary. 
Info w zakładzie.
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1. Termin: 11 maj 2013 r. Kraków Business Park w Zabierzowie 
 ul. Krakowska 280; godz.: 09.00 – 18.00 
 w lokalach Centrum Restauracyjno – Konferencyjnego 
	 „Krakowskie	Przedmieście”	i	na	zewnątrz	kompleksu, 
	 Na	miejscu	zabezpieczone	jest	2000	miejsc	parkingowych

2. Koordynator:	 Illinois	Sp.z	o.o.	przy	współpracy	Kraków	Business	Park	 
	 w	Zabierzowie,	Małopolskiego	Urzędu	Marszałkowskiego, 
	 Małopolskiej	Organizacji	Turystyki,	Powiatu	Krakowskiego, 
	 Gminy	Zabierzów,	Jurajskiej	Izby	Gospodarczej,	MARR 
	 Krakowskiej	Izby	Turystyki,	Związku	Gmin	Jurajskich, 
	 Małopolskiej	Izby	Hotelarskiej	„Gremium”

3. Kontakt:	 Kraków	Business	Park	ul.	Krakowska	280,	32-080	Zabierzów 
	 tel.	515 836 849,	e-mail:	marek.rejs@onet.eu

4.	 Komunikacja:	 Przewozy	Regionalne	z	Wieliczki,	Krakowa	Głównego, 
	 Trzebini	na	stację	PKP	Kraków	Business	Park;	MPK	238	 
	 z	Krakowa	Bronowic	Małych	także	bezpośrednio	do	Kraków 
	 Business	Park;	dojazd	własny.	Do	centrum	Krakowa	15	min	

5. Noclegi:	 Hotel	Pod	Kamykiem,	5	min.	od	Kraków	Business	Park, 
	 3	km	od	lotniska	Kraków	Balice;	Hotel	Europejski	

6.	 Uczestnicy:	 Biura	podróży,	hotele,	przewożnicy	turystyczni,	przewodnicy 
	 turystyczni,	gminy	turystyczne	i	organizacje	turystyczne, 
	 gospodarstwa	agroturystyczne,	Przewozy	Regionalne, 
	 przedsiębiorcy	turystyczni,	

7. Patronat	medialny:	 Gazeta	Wyborcza,	Wiadomości	Turystyczne,	Dziennik	Polski, 
	 Znad	Rudawy,	Jura,	Goniec	Zabierzowski,	Głos	Krzeszowicki 
	 Gwarek	Krzeszowicki	i	Olkuski,	Przełom,	Radio	Kraków, 
	 TVP	Kraków,	turystyczne	portale	internetowe	

8. Ramowy	program:	 -	11.05.2013	r.	godz.	09.00	–	18.00		czas	trwania	Salonu 
	 -	przygotowanie	stoisk	18.00	–	20.00	(10.05.13)	i	08.00	- 
	 			09.00	(11.05);	zamkniecie	stoisk	18.00	-19.30	(11.05) 
	 -	spotkania	branżowe	i	konferencje	podczas	trwania	Salonu 
	 		w	salach	konferencyjnych	„Krakowskiego	Przedmieścia” 
	 -	prezentacje	turystyczne	Województwa	Małopolskiego, 
   Powiatu Krakowskiego i Gminy Zabierzów 
	 -	szczegółowy	program	w	trakcie	uzgodnień 
	 -	godz.	20.00	(11.05.13)w	lokalu	„Cent”(KBP	1000) 
	 		turystyczne	spotkanie	integracyjne

9. Cena	dla	uczestników:	 -	350,00	zł	(	w	cenie:	stolik,	2	krzesła,	miejsce	parkingowe, 
	 		1	bon	na	posiłek	w	ciągu	dnia	i	1	zaproszenie	na	spotkanie 
	 			integracyjne).	Możliwe	dokupienie	bonu	i	zaproszenia. 
	 -	550,00	zł(w	cenie:2	stoliki,	2	krzesła,2	miejsca	parkingowe 
	 		w	tym	jedno	na	autokar,	2	bony	na	posiłek	i	2	zaproszenia) 
	 -	przewożnicy	autokarowi	wg	indywidualnych	uzgodnień 
	 -	ceny	netto

10. Wstęp	na	Salon:	 -	bezpłatny
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Pasaż TP Krzeszowice,
ul. Legionów Polskich 1
Budynek po byłej siedzibie Telekomunikacji Polskiej

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

NOWA
MARKOWA 

ODZIEŻ
Z WŁOCH

UŻYWANA
MARKOWA

ODZIEŻ
ORAZ

ODZIEŻ
CIĄŻOWA 

Zapraszamy  
serdecznie!

Pasaż handlowy  
na l p. już otwarty.

Agencja Ochrony Osób i Mienia

Krzeszowice, ul. Legionów Polskich 1, tel.  725 555 655

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

WYPADAJĄ CI WŁOSY?
A MOŻE MASZ ŁUPIEŻ?

SUCHE, MATOWE,
PĘKAJĄCE WŁOSY?

25 KWIECIEŃ 2013
OD 1100 DO 1900

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE
BADANIE SKÓRY GŁOWY
I STRUKTURY WŁOSÓW

ZA POMOCĄ  MIKRO-KAMERY

AGD-RTV-KOMPUTERY

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

OFERTA SPECJALNA

SKUTECZNOŚĆ | TOLERANCJA | PRZYJEMNOŚĆ

BEZPŁATNE
BADANIE

CERY!

PORADY
DERMO

-KOSMETYCZNE!

PASAŻ TP
budynek po byłej siedzibie 
Telekomunikacji Polskiej
ul. Legionów Polskich 1, 

I piętro
dnia 25.04.2013 (czwartek)

godz. 1100 - 1900

ZAPRASZAMY!

Rozwiązanie, którego jeszcze 
nie było w Krzeszowicach.
Wynajem biura na godziny.

OSTATNIE WOLNE LOKALE
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Bezpieczeństwo i Zaufanie

Nowy Szpital w Olkuszu Sp. z o.o., Al. 1000-lecia 13, 32-300 Olkusz,
tel.: 32 758 12 00, fax: 32 758 13 50, sekretariat.olkusz@nowyszpital.pl, www.olkusz.nowyszpital.pl

Co roku setki milionów osób pada ofiarą zakażeń związanych 
z opieką zdrowotną. Często prowadzą one do rozwoju poważnych 
chorób i wydłużonej hospitalizacji. Ze względu na swoją specyfikę, 
zakażenia rozwijają się za sprawą wielu różnorodnych czynników 
związanych z  systemami i  procesami  świadczenia usług opieki 
zdrowotnej. Spowodowane są również zachowaniami ludzkimi, 
które warunkowane są wykształceniem,ograniczeniami polityczno-
-ekonomicznymi poszczególnych ustrojów państw oraz normami 
i przekonaniami społecznymi, które często odgrywają istotną rolę. 
Higiena rąk stanowi podstawowy środek ograniczający rozprze-
strzenianie się zakażeń. Jest to prosta czynność, ale brak konse-
kwentnego jej przestrzegania stanowi ogólnoświatowy problem 
w sektorze opieki zdrowotnej. W związku z tym zaproponowano 
szereg strategii promocji higieny rąk i poprawy przestrzegania jej 
zasad. Zorganizowana przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) 
Pierwsza Światowa Inicjatywa na rzecz Bezpieczeństwa Pacjenta 
„Higiena rąk to bezpieczna opieka” - podjęła działania wdrożenia  
skutecznych sposobów ich realizacji.

Nowa edycja „Wytycznych WHO dotyczących higieny rąk w opie-
ce zdrowotnej” opracowana przy współpracy ponad stu ekspertów 
została przetestowana i wypróbowana w różnych częściach świata 
/nowoczesnych szpitalach i ośrodkach w ubogich wioskach/ i ofi-
cjalnie przyjęta w 2009 roku.

Nowy Szpital w Olkuszu sp z o.o  zadeklarował udział w programie: 
Higiena Rąk to Bezpieczna Opieka realizowanym przez Centrum 
Monitorowania Jakości  w  Ochronie Zdrowia, oraz Światową 
Organizację Zdrowia (WHO). Przedstawiciele szpitala wzięli udział 
w  szkoleniu warsztatowym przygotowującym do pilotażowego 
wdrożenia programu. Promowanie w szpitalu „Wytycznych” w tym 
metody „5 kroków higieny rąk” przyczyni się do zwiększenia świa-
domości i zrozumienia tego, jak ważna jest higiena rąk.

Higiena Rąk to Bezpieczna Opieka

GEODETA
mgr inż. Paweł Wydmański

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

Zapraszamy
poniedziałek - piątek

9.00 - 17.00
www.archi-geo.pl

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

SKLEP Z DUSZĄ
STAROCIE, BIBELOTY,

PORCELANA, ANTYKWARIAT
STAROCIE, BIBELOTY,

PORCELANA, ANTYKWARIAT
SKUP • SPRZEDAŻ

ZAPRASZAMY!

Olkusz,
ul. Mickiewicza 16

(naprzeciwko parku)

tel. 662 660 373

Odprawa rentowa jest świadcze-
niem jednorazowym, co oznacza, 
że pracownik nabywa do niej 
prawo tylko raz w ciągu kariery 
zawodowej.
Warunkiem nabycia uprawnień 
do odprawy jest ustanie stosunku 
pracy z powodu przejścia pracow-
nika na rentę. Może do tego dojść 
zarówno z inicjatywy pracodaw-
cy, jak i samego pracownika. W 
związku z tym, że art. 921 k.p. 
nie określa wprost sposobu, w jaki 
strony powinny to uczynić, należy 
uznać, że ustanie stosunku pracy 
może nastąpić na mocy porozu-
mienia jako zgodnego oświadcze-
nia stron stosunku pracy.
Zaistnienie związku pomiędzy 
rozwiązaniem stosunku pracy 
a przejściem na emeryturę lub 
rentę z tytułu niezdolności do 
pracy jest warunkiem niezbędnym 
do uzyskania prawa do odprawy 
emerytalno-rentowej przewidzia-
nej w art. 921 K.p. 
Związek ten może mieć charakter 
czasowy (rozwiązanie stosunku 
pracy zbiega się w czasie z naby-
ciem prawa do świadczenia), 
przyczynowy (powodem ustania 
zatrudnienia jest nabycie prawa 
do emerytury lub renty) lub mie-
szany. Możemy mówić również o 

związku funkcjonalnym, w sytu-
acji, gdy rozwiązanie stosunku 
pracy nastąpiło przed ustaleniem 
prawa do emerytury lub renty, ale 
przyznanie jednego z tych świad-
czeń jest konsekwencją sytuacji 
bezpośrednio poprzedzającej 
ustanie zatrudnienia. Związek 
taki może wystąpić w przypadku 
przebywania pracownika na zwol-
nieniu chorobowym bezpośrednio 
przed rozwiązaniem umowy o pra-
cę i kontynuowania pobierania 
świadczeń chorobowych (zasiłku 
chorobowego) po ustaniu zatrud-
nienia, zakończonego przyzna-
niem renty. Jednakże dla przyjęcia, 
że taki związek funkcjonalny miał 
miejsce, konieczne jest, aby okres 
chorobowej niezdolności do pracy 
zakończony przyznaniem renty nie 
był przerywany innymi okresami 
np. pobierania zasiłku dla bezro-
botnych. Okres zasiłkowy powi-
nien też dotyczyć tego schorzenia, 
które było powodem przebywania 
pracownika na zwolnieniu lekar-
skim bezpośrednio przed ustaniem 
zatrudnienia.
Sąd Najwyższy w uchwale z 6 
sierpnia 1998 sygn. akt III ZP 
22/98 uznał, że odprawa rentowa 
przysługuje pracownikowi, który 
przeszedł na rentę po rozwiązaniu 
umowy o pracę, jeżeli niezdolność 

do pracy powstała wskutek choro-
by stwierdzonej w  czasie trwania 
zatrudnienia, która po nieprzerwa-
nym okresie pobierania zasiłku 
chorobowego (182 dni) doprowa-
dziła do przyznania mu renty.
Przyjmuje się, że warunek ten 
jest spełniony, jeżeli pracownik 
po zakończeniu stosunku pracy 
ostatecznie skorzysta z renty, a 
zatem również po upływie pew-
nego, bliżej nieokreślonego czasu 
od momentu rozwiązania umowy.
Podobny pogląd Sąd Najwyższy 
zaprezentował w wyroku z 29 maja 
1989 sygn. akt III PZP 19/89 uzna-
jąc, że wymagany do uzyskania 
odprawy związek przyczynowy 
jest zachowany również wtedy, 
gdy z powodu choroby zapocząt-
kowanej w trakcie zatrudnienia 
przyznano pracownikowi świad-
czenie w dacie późniejszej niż 
rozwiązanie stosunku pracy.
Pracownik może więc wymagać 
wypłaty odprawy rentowej od dnia 
rozwiązania stosunku pracy, nawet 
jeśli orzeczenie przyznające rentę 
zostało wydane później. 
Odprawę emerytalno-rentową 
ustala się w oparciu o przepisy 
dotyczące obliczania ekwiwalentu 
pieniężnego za urlop wypoczyn-
kowy. Wynika to z § 2 ust. 1 pkt 

7 rozpo-
rządzenia 
M i n i s t r a 
P r a c y 
i Polityki 
Socjalnej z dnia 26.05.1996 roku 
w sprawie sposobu ustalania wyna-
grodzenia w okresie niewykony-
wania pracy oraz wynagrodzenia 
stanowiącego podstawę obliczania 
odszkodowań i odpraw dodatków 
wyrównawczych do wynagrodze-
nia oraz innych należności przewi-
dzianych w Kodeksie Pracy.
Odprawę rentową wypłaca się 
dopiero w przypadku rozwiązania 
umowy o pracę. Kodeks pracy nie 
pozwala na wypłatę tego świad-
czenia w trakcie trwania stosunku 
pracy, choćby w tym czasie pra-
cownik otrzymał decyzję z ZUS 
o przyznaniu mu renty z tytułu 
niezdolności do pracy. Jeżeli 
jednak pracownik po uzyskaniu 
prawa do renty nadal pozostaje 
w zatrudnieniu, to oznacza, że jest 
on pracującym rencistą. W takiej 
sytuacji nie przysługuje mu pra-
wo do odprawy rentowej, gdyż 
nie nastąpiło ustanie zatrudnienia 
w związku z uzyskaniem renty.

 v Rafał	Czeladzki
email: RCzeladzki@gmail.com

PORADY PRAWNE 

OdpRAWA REntOWA
Odprawa rentowa to świadczenie, przysługujące pracownikowi w wysokości 
jednomiesięcznego wynagrodzenia, spełniającemu warunki uprawniające do 
renty z tytułu niezdolności do pracy, którego stosunek pracy ustał w związku 
z przejściem na to świadczenie.

Autor publikacji jest prawnikiem i doktorantem prawa. Co tydzień, z inicjatywy posła Jacka Osucha w jego biurze w Olkuszu, udziela bez-
płatnych 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.

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!!!

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

Wielka Księga Patriotów Polskich

KRYStYnA I AndRZEJ HR. pOtOCCY

Innym, wpojonym hrabiemu 
Andrzejowi przez ojca wzorem 
postępowania, z którym w peł-
ni zgadzała się jego żona Kry-
styna, była zasada: żyć w kraju 
i dla kraju. Wyraża ona głęboki 
patriotyzm i poczucie odpowie-
dzialności za losy narodu. Było 
to szczególnie ważne w okresie 
zaborów. Pozwalało przecież 
na przetrwanie dążeń wolno-
ściowych narodu polskiego. 
Właśnie w warunkach niewoli 
politycznej hr. Andrzej służył 
swojej Ojczyźnie najlepiej jak 
mógł. Także poprzez finanso-
we wspomaganie niezamożnej, 
uczącej się młodzieży.
Kiedy w październiku 1901 roku 
został mianowany na stanowisko 
Marszałka Sejmu Krajowego, 
pełnienie swojego urzędu pod-
kreślił polskim strojem naro-
dowym, co zresztą odnotowała 
ówczesna prasa. Jego pierwsze 
wystąpienie zawierało takie oto 
słowa: Powołanie Marszałkiem 
stawiam sobie bardzo wysoko 
i będę się starał dochodzić do 
tego ideału, jaki widzę przed 
sobą. Wiem, że go nie dosięgnę, 
lecz spodziewam się przynaj-
mniej, iż dążenie do niego pod-
niesie moją działalność. Jednak 
nie sama tylko służba publicz-
na liczyła się w życiu hrabiego 
Andrzeja Kazimierza Potockie-

go. Jakże wiele mówi-
ły o relacjach rodzin-
nych ostatnie słowa, 
jakie przed tragiczną 
śmiercią hrabia zdążył 
jeszcze wypowiedzieć 
do swej żony Krystyny: 
Tyś była mojem szczę-
ściem, moją radością, 
mojem słońcem. Byłem 
u twego boku przez 
czas cały szczęśliwym. 
O zmarłym Namiest-
niku Galicji w swo-
ich wspomnieniach 
tak napisał profesor 
Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego, Stanisław 
Tarnowski: Zginął 
zamordowany. Za co? 
…za to, że był Polakiem i służył. 
Widzi Bóg, ludzie świadczą, iż 
służył dobrze. Nie krzywdził, nie 
uciskał, nie dawał powodu, ani 
pozoru do nienawiści i zemsty. 
Natomiast w dowód uznania 
dla działalności hrabiego, jego 
imieniem nazwano obecną ulicę 
Westerplatte w Krakowie.
Po stracie ukochanego męża, 
hrabina Krystyna zdobyła się 
na czyn niezwykły. Na wieść 
o skazaniu mordercy na karę 
śmierci, z piątką swych dzie-
ci udała się do Wiednia, by 
na audiencji u cesarza prosić 
o okazanie dla zabójcy łaski, 

w imię chrześcijańskiej zasady 
nieodbierania życia człowie-
kowi. Po tej rodzinnej tragedii 
kontynuowała wspieranie idei 
niepodległości Polski, poprzez 
patriotyczne i religijne wycho-
wanie dziewięciorga osieroco-
nych przez ojca dzieci. Nie ogra-
niczała jednak swych działań 
tylko do własnej rodziny, gdyż 
już w wolnej Polsce, przez całe 
dwudziestolecie międzywojenne 
aktywnie uczestniczyła w życiu 
społecznym Krakowa, a przede 
wszystkim Krzeszowic i całej 
okolicy. I tak też została zapa-
miętana: jako dama o wielkim 
sercu i ogromnej uczynności.

Zapewne takie nastawienie 
życiowe i społeczne, wzajemne 
wspieranie się małżonków pod-
kreślające wartość rodziny, jako 
najbardziej optymalnego miej-
sca rozwoju człowieka, a także 
dostrzeżenie i docenienie w ich 
postawach wartości istotnych 
dla kultury i tożsamości naro-
du polskiego spowodowało, że 
od 30 maja 2009 roku Krystyna 
i Andrzej hr. Potoccy mogą być 
znowu razem, patronując Szko-
le Podstawowej w Miękini k/
Krzeszowic.

 v Zbigniew Stanisław Cyran 

Krystyna hr. Potocka (1866 – 1952); Andrzej hr. Potocki (1861 – 1908). Człowiek jest tyle wart, ile 
z siebie innym może dać. Zdanie to mogłoby krótko scharakteryzować życiową postawę Kry-
styny i Andrzeja hr. Potockich. I wcale nie chodzi tutaj li tylko o materialną stronę zagadnienia. 
Ta bowiem, chociaż niezbędna do życia, nie powinna określać wartości człowieka, która w pełni 
uwidacznia się w trudnych, wymagających hartu ducha chwilach.
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Cenisz fachowość,
wygodę i bezpieczeństwo,

ta oferta jest właśnie dla Ciebie.

MOBILNY GABINET: 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.

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

MOŻLIWOŚĆ DOWOZU
WŁASNYM TRANSPORTEM

U 
NA

S N
AJ

TA
NI

EJ
!

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!

KĄCIK KULINARNY Kuchnia na Wzgórzu

Natkę na surowo możemy doda-
wać do napojów, past śniada-
niowych albo wprost do zupy 
lub na kanapki. Dodanie natki 
pietruszki do jedzenia uła-
twia organizmowi przemianę 
materii, przyspiesza trawienie, 
działa moczopędnie oraz akty-
wizuje wątrobę do pracy. Czy 
można chcieć czegoś więcej od 
takich zielonych listków?
Ja zakochałam się w tym napoju 
i Państwu również go polecam.

Pietruszkowy szał
• 2 pęczki natki  

z pietruszki
• sok z jednej cytryny

• 1 łyżka miodu  
nawłociowego  
(lub innego) 

• sok z jednej  
pomarańczy

• 2 szklanki wody
 Natkę z pietruszki wypłukać 
pod zimną wodą, odciąć twarde 
łodygi. Włożyć do naczynia, 

w którym możemy ją zmikso-
wać (np. blender, speedcook lub 
inne). Dodać pozostałe skład-
niki i zmiksować wszystko. Pić 
zaraz po przygotowaniu.

 v Ulla	Pałka 
www.kuchnianawzgorzu.pl

Natka pietruszki dostęp-
na jest na co dzień, 
czasami zdarza się, 
że sama nam urośnie 
z  korzenia pietruszki 
i nie za bardzo wiemy, 
co z nią zrobić J A natka 
pietruszk i  zawiera 
w sobie minerały takie 
jak żelazo, magnez, 
sód, potas, b-karoten 
oraz witaminy z grupy 
B oraz witaminę C, któ-
rej w natce jest więcej 
niż w cytrynie (w takiej 
samej ilości produktu).

Natka pietruszki - dobro 
dostępne na co dzień
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www.gabinetelf.pl

Krzeszowice, ul. Targowa 47
Tel. 668 990 679

Gabinet Kosmetyczny SPOSÓB NA CELLULIT I ROZSTĘPY

W  Polsce co druga kobieta chce 
wyszczupleć, a 9 na 10 boryka się 
z cellulitem. Rozstępy natomiast do-
tyczą prawie każdej kobiety w ciąży, 
ponieważ szybki przyrost wagi sprzyja 
ich powstawaniu. Kiedy nadchodzi 
lato i  plażowe szaleństwo, cellulit 
i rozstępy to wrogowie, których trze-
ba się szybko pozbyć! Niestety często 
pomimo stosowanych diet i wykony-
wanych ćwiczeń, zbędna tkanka tłusz-
czowa i cellulit nie ustępują. Jeszcze 
trudniej usunąć rozstępy, szczególnie, 
gdy mamy do czynienia z  tzw. fazą 
drugą. Dlatego najważniejsza jest 
intensywna profilaktyka. Dotyczy to 
głównie kobiet planujących ciąże lub 
będących w okresie ciąży.
Wychodząc naprzeciw potrzebom, 
Gabinet Kosmetyczny Elf wprowa-
dził kompleksowy program ALQVI-
MIA – PIĘKNE CIAŁO. Kompletne 
zabiegi odchudzające, modelujące 
i wygładzające ciało dla kobiet w każ-
dym wieku i  dla przyszłych Mam. 
Ekspresowy program wyszczupla-
jący to terapie  szybkie, wygodne, 
przyjemne i skuteczne. W zabiegach 
wykorzystywane są cenne substancje 
organiczne i mineralne, najwyższej 
jakości olejki esencjonalne o działa-

niu antycellulitowym, a  także  oleje 
naturalne Alqvimia zwane „elixirem 
młodości”. Kompleksowy program 
obejmuje zaawansowane technolo-
gie: mikrodermabrazję diamentową, 
ultradźwięki, mezoterapię igłową. Po-
zytywny „efekt uboczny” to szczupła 
sylwetka i gładka skóra.
Mamy sezon wiosenny i ogromne 
zapotrzebowanie na skuteczne za-
biegi modelująco-wyszczuplające. 
Ponieważ złe samopoczucie i  stres 
to wrogowie ładnej sylwetki, dlatego 
tak ważną rolę odgrywają zabiegi 
ultrasensoryczne i  relaksacyjne. 
W Gabinecie Kosmetycznym Elf  łączy 
się więc odpowiednie masaże, rytuały 
i wszelkie techniki refleksologiczne 
z działaniem  specjalistycznej apara-
tury medycznej. Dopełnieniem są 
delikatne zapachy i  bogate formuły 
preparatów, a gorące bazaltowe ka-
mienie wulkaniczne są niezbędnym 
elementem każdego zabiegu. 
Wiosna to idealny czas na wypowie-
dzenie wojny cellulitowi i rozstępom! 
Do lata zostało kilka miesięcy, więc 
jeśli już rozpoczniemy cykl zabiegów 
i prawidłowo zaplanujemy działania, 
w wakacje zaprezentujemy zgrabną 

sylwetkę bez nieładnej „skórki poma-
rańczowej”. Panie, które już skorzy-
stały z kuracji proponowanych przez 
Gabinet Kosmetyczny Elf twierdzą, 
że to jedyna, skuteczna droga do 
pięknego ciała.

Elżbieta Godyń - kosmetolog

Nareszcie wiosna. Po zimowych miesiącach patrzymy krytycznie 
na swoją sylwetkę, a lżejsza garderoba bezlitośnie ujawnia zbędne 
kilogramy. Wiosną bowiem budzi się nie tylko przyroda, ale i apetyt 
na piękne ciało.

www.fitnessharmonia.pl
www.facebook.com/FitnessHarmonia

ul. Szkolna 14, 33-065 Krzeszowice
tel.: 530 018 853

Power Dumbell - nowość!
Bokwa Fitness - nowość!
Power Dumbell - nowość!
Bokwa Fitness - nowość!

i wiele, wiele więcej...
Zajęcia zarówno dla kobiet jak i dzieci

Zumba
Pilates, Step

Polecamy również: 
manicure, pedicure, 
depilacje woskiem: 

twarzy, brwi, rąk 
(sob. od 1600 do 1900 

i niedz. od 900 do 1400)

SALON FRYZJERSKI

„DANUTA”
zaprasza:

pon. – wt. 900 - 1600

śr. - nieczynne
czw. – pt 900 - 1800

sob. 800 - 1400

oraz 1600 - 1900

niedz. 900 - 1400

Rezerwacja tel.:

 602 649 875

Nasz adres:
Zalas 731

(koło skrzyżowania
Frywałd/Sanka)

ZDROWY TRYB ŻYCIA

power nORdIC walking cz. 1

Przedstawię cztery plany treningowe, 
każdy zajmuje ok. godziny i pozwala 
osiągnąć wymarzone fitnessowe cele. 
Jeśli dopiero zaczynasz przygodę z fit-
nessem albo miałaś długą przerwę 
w ćwiczeniach, zacznij od treningu 
dla początkujących. By wymode-
lować figurę, wybierz plan „Ciało”. 
Pragniesz przede wszystkim zgubić 
kilka kilogramów? W tej sytuacji 
zdecyduj się na plan „Spalanie”. Jeśli 
zaś argumentem na rzecz ćwiczeń 
jest dla ciebie Zdrowie, specjalny plan 
treningowy również dla ciebie!Na co 
powinnaś uważać? 
Aby naprawdę efektywnie trenować 
nordic walking, musisz uważać na 
kilka rzeczy: Rozluźnianie- zanim 
zaczniesz przenosić kijek do przodu, 
całkowicie zwolnij chwyt- kij przez 
chwilę musi zwisać na paskach, ty 
go nie trzymasz! Palce muszą ukła-
dać się równolegle do kijka. Zamy-
kając i otwierając dłonie polepszysz 
ukrwienie rąk i unikniesz zbędnego 
napięcia mięśni. Kołysanie- dotknij 
podłoża najpierw piętą i przetocz sto-
pę aż na palce. Następnie odepchnij 
się palcami od podłoża. Uważaj, aby 
jedna ze stóp miała zawsze kontakt 
z podłożem. Ten sport to super trening 
dla łydek i ud.
WALKING - maszeruj przez 10 
minut, pamiętając o poprawnej tech-
nice: Ręka znajdująca się z przodu 
powinna być ugięta w łokciu mniej 
więcej do kąta prostego. Ręka znaj-
dująca się z tyłu musi być aktywna, 
odpychaj się nią mocno, by ciało szyb-
ko przesuwało się do przodu. W nor-
dic walking trzeba przede wszystkim 
odpychać się kijkami, a nie tylko na 
nich podpierać. Ważne: wykonuj 

ruchy nóg i rąk naprzemiennie, do 
przodu wędrują prawa noga z lewą 
ręką i lewa noga z prawą ręką. Przedni 
kijek opieraj ukośnie, z boku ciała za 
piętą przedniej nogi. Stawiaj dłuższe 
kroki niż w czasie marszu bez kijów.
FATBURNING - aby spalić więcej 
tłuszczu zmagazynowanego w komór-
kach zapasowych, wybierz dowolne 
ćwiczenia z tej grupy i wykonuj je 
przez 10 minut.

Wysokie unoszenie pięt.
Cel ćwiczenia: podnoszenie intensyw-
ności wysiłku, pracują tyły ud, łydki.
Stan w rozkroku na szerokość bio-
der. Kijki oddal od ciała na długość 
przedramienia. Stań na palcach. Na 
przemian unoś raz prawą, raz lewą 
piętę w kierunku pośladków. Staraj 
się ćwiczyć tak szybko, jak potrafisz. 
Wykonuj ćwiczenie przez 30 sekund, 
a następnie maszeruj swobodnie przez 
5 sekund. Powtórz cały cykl 6 razy.
Wysokie unoszenie kolan.
Cel ćwiczenia: Podnoszenie inten-

sywności wysiłku, pracują zginacze 
bioder, łydki.
Nogi złączone. Postaw kijki obok stóp 
przenieś ciężar ciała na lewą stopę 
i unieś ugięte prawe kolano do wyso-
kości biodra. Postaw prawą stopę na 
ziemi, teraz unieś do wysokości bio-
dra lewe kolano. Wykonuj ćwiczenie 
możliwie szybko przez 30 sekund. 
Następnie maszeruj swobodnie przez 
5 sekund. Całą sekwencję powtórz 
6 razy.

Bieg pod górę.
Cel ćwiczenia: podnoszenie inten-
sywności wysiłku, pracują całe nogi.
Wybiegnij jak najszybciej pod górę 
(30-50m). na szczycie wykonaj kilka 
swobodnych oddechów i zejdź w dół. 
Następnie ponownie wybiegnij pod 
górkę.

Bieg z przeszkodami.
Cel ćwiczenia: podnoszenie inten-
sywności wysiłku, pracują zginacze 
bioder, tyły ud i łydki. 
Połóż kijki równolegle, oddalone od 

siebie o 3  metry. Wysoko podnosząc 
kolana, przebiegnij „tor z przeszkoda-
mi”. Kiedy miniesz drugi kijek, biegnij 
w tył podnosząc jak najwyżej pięty 
do pośladków. Powtórz całość 8 razy. 

Skoki z boku na bok.
Cel ćwiczenia: podnoszenie inten-
sywności wysiłku, pracują wszystkie 
mięśnie nóg.
Złącz nogi. Postaw lewy kijek przed 
sobą, a prawy z boku ciała. Przechyl 
tułów delikatnie w prawą stronę. Wes-
przyj się na kijkach i energicznie odbij 
się od ziemi. Ugnij ręce i skocz moż-
liwie jak najdalej w prawo. Wyląduj 
na obydwu stopach obok prawego kij-
ka, tułów przechyl delikatnie w lewo. 
Skocz z powrotem w lewo. Powtórz 
12 razy.
Ciąg dalszy nastąpi w kolejnym nume-
rze Gwarka 

 v Anna Chrząścik 
instruktor fitness, fizjoterapeuta 

tel. 502 130 516 , www.rehmedica.pl

Marsz + Kije = droga ku wszystkim twoim fitnessowym celom. Uwielbiasz wyjazdy all inclusive, czyli „wszystkie atrakcje 
zawarte w jednym pakiecie”? W takim razie z pewnością spodoba ci się trening, który łączy elementy ćwiczeń siłowych, 
kardio i stretchingu. Oto spełnienie twoich marzeń: power nordic walking! Dzięki niemu jednocześnie spalisz nadmiar kalorii, 
ujędrnisz ciało i zadbasz o zdrowie. Znany ci marsz z kijkami wzbogacony został prostymi ćwiczeniami, które mają na celu 
skuteczne spalenie tłuszczu, wzmacnianie mięśni, poprawienie elastyczności ciała oraz kondycji ruchowej.

4 plany treningowe (każdy na 3 tygodnie)

POCZĄTKUJĄCA ćwicz 2-3 
razy w tygodniu

CIAŁO  ćwicz  
3 razy w tygodniu

SPALANIE ćwicz  
3-4 razy w tygodniu

ZDROWIE ćwicz  
3 razy w tygodniu

ROZGRZEWKA 5-10 min
WALKING 10 min WALKING 10 min WALKING 10min KOORDYNACJA 10 min

KOORDYNACJA 10 min FATBURNING 10 min FATBURNING 10 min WALKING 10min
WALKING 10min BRZUCH I PLECY 10 min WALKING 15min PLECY, RAMIONA 10 min

PLECY 5 min WALKING  10min TEMPO TRENING 10 min WALKING 15min
  PLECY, RAMIONA 5 min WALKING 10min BRZUCH I PLECY 5 min
    BRZUCH I PLECY 5 min  

STRETCHING 5min
całkowity czas: 45-50 min całkowity czas: 60-65 min całkowity czas: 70-75 min całkowity czas: 65-70 min



8 krzeszowickiInformacje

WYDARZENIA KULTURALNE, IMPREZY, SPOTKANIA
KRZESZOWICE

ZABIERZÓW

tRZEBInIA

Kino "Sokół" w Trzebini zaprasza
Ceny biletów 2D: normalny: 14 zł; ulgowy: 12 zł; grupowy: 12 zł
Ceny biletów 3D: normalny: 20 zł; ulgowy: 17 zł; grupowy: 17 zł

19.04. OFF PLUS CAMERA:  „Redlegs” – dramat, USA (bilet: 10 zł) 18:00 
 „Martwe zło” – horror, USA    19:30
20.04. OFF PLUS CAMERA:  „Petunia” – kom./dram, USA (bilet: 10 zł) 17:00 
 „Martwe zło” – horror, USA    19:30
21,24,25.04. „Układ zamknięty” – thriller/dramat, Polska   17:00 
 „Martwe zło” – horror, USA    19:30
23.04. „Układ zamknięty” – thriller/dramat, Polska   19:30 
 „Martwe zło” – horror, USA    21:45
26.04. „Krudowie”- animowany/komedia/fam, USA (wersja PL) 18:00 
 „Układ zamknięty” – thriller/dramat, Polska   20:00
27.04. „Krudowie”- animowany/komedia/fam, USA (wersja PL) 15:00 
 Transmisja (live) MET – opera „Juliusz Cezar”  18:00
28,30.04. „Krudowie”- animowany/komedia/fam, USA (wersja PL) 17:00 
01-02.05 „Martwe zło” – horror, USA    19:30
03 - 05.05. „Krudowie”- animowany/komedia/fam, USA (wersja PL) 17:00 
07 - 09.05 „Nieobliczalni” – komedia, Francja    19:30

CHRZAnÓW

LISZKI

Kino "Sztuka" w Chrzanowie zaprasza
"Intruz"

• 20.04 seans o godz. 20.15 • 21.04 seanse o godz. 15.00, 20.00 •
• 22.04 seanse o godz.17.30, 20.00 • 23.04 kino nieczynne  • 

• 24.04-25.04 seanse o godz. 17.30, 20.00
reżyseria: Andrew Niccol; czas trwania: 125 min.; gatunek: thriller/sci-fi; prod. USA, 12 lat

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

"Krudowie" 3d [dubbing pL]
• 26.04 seans o godz. 15.30 • 27.04 seans o godz. 13.30 • 28.04 kino nieczynne
 •29.04-30.04 seans o godz. 15.30, 18.00 •01.05-02.05 seanse o godz. 16.00 •

reżyseria: Chris Sanders, Kirk De Micco, czas trwania: 98 min.,  
gatunek: animacja/familijny/przygodowy, prod. USA, b/o

Cena biletu: 
Piątek - Niedziela: norm. 20,00 zł, ulg. 17,00 zł.; Poniedziałek - Czwartek: 17,00 zł.

"Układ zamknięty"
• 26.04 seanse o godz. 17.45, 20.00 • 27.04 seans o godz. 15.30 • 28.04 kino nieczynne •

• 29.04-30.04 seans o godz. 20.15 • 01.05-02.05 seanse o godz. 18.15, 20.15 •
• 03.05 seans o godz. 17.45 •

reżyseria: Ryszard Bugajski, czas trwania: 100 min., gatunek: thriller, prod. Polska, 12 lat
Cena biletu: 

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

"Jimi Hendrix: Live at Woodstock 1969̀ " - pokaz specjalny
03.05 seans o godz. 20.15

 czas trwania: 70 min., gatunek: koncert/rock
Cena biletu: 15 zł (13 zł w przedsprzedaży - do 30.04)

Ballet Magnificat z Jackson nad Missisipi
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji zaprasza 28 kwietnia o godz. 17.00 na spektakl  „Bezpieczna Kryjówka” 
w wykonaniu znanej amerykańskiej grupy baletowej Ballet Magnificat z Jackson nad Missisipi. Bilety w cenie: 30 
zł., grupowe: 20 zł (od 5 os.) do nabycia w Informacji MOKSiR (32 6233086 wew. 53).

Chrzanowskie Impresje XII
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie serdecznie zaprasza twórców malarzy profesjonalnych 
oraz absolwentów szkół artystycznych do udziału w plenerze malarskim pt. "Chrzanowskie Impresje XII", który 
odbędzie się w dniach 3-4 maja 2013. Szczegóły wraz z kartą zgłoszenia www.moksir.chrzanow.pl

WYSTĘP Kabaretu Młodych Panów 
Trzebińskie Centrum Kultury zaprasza na występ kabaretowy pt. "Bezczelnie młodzi" w wykonaniu Kabaretu 
Młodych Panów 23 kwietnia 2013 roku o godz. 17:00    Dom Kultury "Sokół" w Trzebini
Posiadający ponad 8-letnie doświadczenie na kabaretowej scenie, BEZCZELNIE MŁODZI PANOWIE nie próżnują 
i zdobywają kolejne szczyty w swoim dorobku artystycznym.Ich społeczno-obyczajowy humor z dużą dawką 
ironii i dystansu do tego co aktualnie się dzieje sprawia, że zyskują nie tylko coraz szersze grono wiernych fanów, 
ale także uznanie krytyków. Zdobyli najwyższe laury we wszystkich liczących się konkursach i festiwalach 
kabaretowych z RYJKIEM i PAKĄ na czele. Skecze i piosenki kabaretu prezentowane były w każdym możliwym 
programie telewizyjnym na antenach Telewizji Polskiej, Polsatu i TVN.
Czas trwania programu to ok. 1,5 godziny
Bilety w cenie 45,- zł do nabycia w DK "Sokół" w Trzebini lub na stronie www.biletynakabarety.pl.

OPERA JULIUSZ CEZAR
Trzebińskie Centrum Kultury zaprasza na transmisję opery z The Metropolitan Opera w Nowym Jorku
JULIUSZ CEZAR,  27 kwietnia 2013 (sobota) godz. 18.00; Dom Kultury "Sokół" w Trzebini

ZABIERZOWSKIE BAJKOGRANIE
Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów zaprasza na trzecią edycję Przeglądu Twórczości 
Artystycznej Przedszkolaków „Zabierzowskie bajkogranie”. Impreza odbędzie się w piątek 19 kwietnia o godz. 
10:00 w zabierzowskim Centrum Kultury przy ul. Szkolnej 2.
Przedsięwzięcie zostało zainspirowane twórczością najmłodszych, ich zdolnościami aktorskimi oraz kreatywnością. 
Podczas przeglądu zaprezentują się przedszkolaki oraz uczniowie klas „0” z Brzezia, Brzoskwini, Radwanowic, 
Rudawy, Rząski, Zabierzowa oraz Zelkowa.
Uczestnicy konkursu będą oceniani w dwóch kategoriach – występy indywidualne oraz zespołowe. Patronat nad 
przeglądem objął Teatr Lalki, Maski i Aktora „Groteska”.
Zachęcamy do wspólnej zabawy przedszkola, szkoły oraz dzieci wraz z rodzicami.

Parada "Żabki, Żaby i Ropuchy"
W 2010 roku Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach po raz pierwszy podjęło się organizacji parady przebierań-
ców zatytułowanej "Żabki, żaby i ropuchy". Inspiracją do stworzenia pochodu stało się odkrycie w Kopalni Wapienia 
„Czatkowice” prażaby Czatkobatrachus polonicus (sprzed 240 mln lat). 
Tegoroczny pochód odbędzie się 26 kwietnia 2013, w godz. 10.00 – 13.00. W towarzystwie "żabek" mogą 
maszerować także „księżniczki” i „książęta”. Mile widziane maskotki, kukiełki i wszelkie wizerunki żabek. Wśród 
atrakcji: warsztaty ekologiczne, gry i zabawy, wspólne tańce i śpiewanie piosenek, wspólne zdjęcie żabek na Rynku 
w Krzeszowicach, malowanie buzi i wielkie bańki mydlane.
Organizatorami imprezy są: Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach, Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec 
Krzeszowice, Zarząd Miejsko-Gminny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Krzeszowicach.
Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa telefonicznie pod numerem 12/ 282-14-65 wewn. 21 lub drogą mailową na 
adres promocja@kulturakrzeszowice.pl. Oprócz grup zorganizowanych zapraszamy także rodziców, babcie, 
dziadków, opiekunów ze swoimi pociechami.

8.05 - środa
16.00 - Msza św. w intencji Stanisława 
Czycza  (Kaplica Zgromadzenia Księży 
Misjonarzy, ul. Nowa Wieś 8) 
17.00 - Złożenie kwiatów i zapalenie 
zniczy na grobie literata
18.00 - Czyczowisko - ognisko na 
Tarasie Księżycowym (Sztolnia przy 
wapienniku za ul. Leśną)
spotkanie z bliskimi i przyjaciółmi 
Czycza (Barbara Sommer-Czycz, 
Kazimierz Kasprzyk, Adam Macedoński 
z żoną, Zofia Staichowa)

9.05 – czwartek
9.00 - Danuta Hubisz-Rudel otwarcie 

Festiwalu i wystawy
9.30-11.00 - dr Justyna Urban-Jędrzeje-
wicz, Stanisław Czycz - prozaicznie
(11.-11.30 przerwa)
11.30-13 - Dorota Niedziałkowska, 
Poezja Stanisława Czycza. Eksperyment 
symultaniczny
(13-14.30 przerwa)
14.30-15.30 - Kamila Sowińska, 
Stanisław Czycz na tle pokolenia '56
15.30-16.30 - prof Andrzej Hejmej, Arw 
– reżyserowanie rzeczywistości
16.30-17.30 przerwa)
17.30-18.30 - dr Jacek Jędrzejewicz, 

Adaptacje filmowe Stanisława Czycza
18.30-20.15 - pokaz filmów "Pozwólcie 
nam do..." (40 min) i "Fotografia jest 
sztuką trudną" (55 min)

10.05 – piątek
10.30-11.30 - Maria Ostrowska - Czycz 
i Krzeszowice
11.30-13.00 - pokaz filmu "Nad rzeką 
której nie ma" (85 min)
15.00 - Literackim szlakiem S. Czycza. 
Spacer po Krzeszowicach połączony z 
czytaniem prozy i poezji autora
19.00-20.30 - pokaz filmu "Światło 
odbite" (91 min)
21.00 - Zakończenie Festiwalu

„KRZESZOWICKI  FESTIWAL  CZYCZA  2013” 8 – 10 maja 2013 r.
(zadanie dofinansowanew ramach programów MKiDN  w kwocie 13 tys.zł.)
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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

AUTO CZĘŚCI KRIS

CZĘŚCI DO SAMOCHODÓW WSZYSTKICH MAREK. KONKURENCYJNE CENY!!!

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

KRZESZOWICE, UL. KOŚCIUSZKI 54 (pawilon Biedronki)
PON - PT 800 - 1700, SOB. 800 - 1300

TEL. (12) 282 03 15, 783 285 834

Działka widokowa.
Uzbrojona i ogrodzona. 20 arów.

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

Sprzedam działkę
budowlaną na Podkarpaciu

TENCZYNEK

PRZEDSZKOLAKI POŻEGNAŁY ZIMĘ. OBY NA DOBRE :)

A co jeszcze słychać u przedszko-
laków?
Dzieci poznają świat, biorąc udział 
w bogatej ofercie zajęć przygotowa-
nych przez nauczycielki wspólnie 
z rodzicami i lokalnym środowiskiem 
- świetnie się przy tym bawiąc.
• Zajęcia z robotyki – pozwalają two-

rzyć przez dzieci ciekawe urządze-
nia wprawiane w ruch z klocków 
LEGO.

• Zajęcia z dogoterapii - bezpośred-
nie zabawy z psem – dzieci uczą 
się odpowiednich  i bezpiecznych 
zachowań wobec swoich pupili.

• Zajęcia z lekarzem ortopedą – to 
tata naszych przedszkolaków uczył 
dzieci właściwego dbania o swo-
je kości, dzieci oglądały modele 
i same uczyły się właściwie uru-
chomić i zabandażować chorą 

stopę czy nogę. 
Pan Doktor Krzysztof Niemiec czy-
tał dzieciom książeczkę o zdrowiu 
w ramach Akcji CAŁA POLSKA 
CZYTA DZIECIOM.
Zajęcia Twórcze z PLAYMAIS – 
podczas których dzieci tworzyły 
prawdziwe dzieła sztuki – makiety 
wiosenne z kolorowych chrupek.
Zajęcia ze strażakiem leśnym i poli-
cjantkom – obok czytania w ramach 
wspomnianej wcześniej akcji, dzieci 
uczyły się jak dbać o środowisko 
przyrodnicze tworząc makiety lasu 
i jak dbać o swoje bezpieczeństwo.
Razem z rodzicami zajęcia ceramicz-
ne -  dzieci z rodzicami i artystą pla-
styk p. Beata Kuźnik wspólnie lepiły 
wspaniałe formy i dekoracje wielka-
nocne i wiosenne - kurki, baranki, 
koszyczki – a po wypaleniu malowały 

w kolorowe wzory.
Razem z rodzicami zajęcia wyko-
nywania Palm Wielkanocnych – 
wspólnie z artystką z Zalasu p. Elą 
Augustynek – znaną szeroko jako 
specjalistką od ziół – dzieci przy 
wsparciu rodziców wykonywały 
piękne palmy z trawy, gałązek ziela, 
bazi i kwiatów, wykonanych z bibu-
ły i suchych kwiatów. Takie palmy są 
niepowtarzalne i przepiękne.
A pomysłów przedszkole ma jesz-
cze wiele - udział w Ogólnopolskiej 
Akcji PRZEDSZKOLAK PEŁEN 
ZDROWIA, konkursy, wycieczki, 
zajęcia w terenie…
Artykuł na podstawie materiałów 
przesłanych przez Przedszkole 
Samorządowe w Tenczynku.
 

W pierwszy dzień wiosny długi korowód tenczyńskich przedszkolaków z Panną Marzanną wyruszył spod przedszkola, aby 
pożegnać Panią Zimę. Dzieciaki z motylkami, kwiatkami i grzechotkami wędrowały po Tenczynku wzbudzając zainteresowanie 
mieszkańców. Realizując Program Ekologiczny już od kilku lat dzieci tradycyjnie wracają z Marzanną do przedszkolnego 
ogródka, gdzie dokonuje się jej uroczystego spalenia. Przedszkolaki wiedzą, że nie wolno zaśmiecać rzeki i nie wrzucają 
Marzanny do wody, a dbając o środowisko lokalne uczą się segregować odpady.

Zwycięstwo w Prudniku
Z udziałem 44 zawodniczek i zawodników odbył się w Prudniku w 
dniach 5-7.04 Turniej Kwalifikacyjny kadry narodowej w łucznic-
twie. Celem zasadniczym, oprócz szkoleniowego, było uzyskanie 
kwalifikacji do Grand Prix Europy, które odbędzie się w terminie 
16-20.04 w Riom (Francja).
Bardzo udanie startowała Karina Lipiarska (Grot Zabierzów) 
zwyciężając w końcowej klasyfikacji. Wśród mężczyzn zwycię-
żył Rafał Dobrowolski (Stella Kielce). Zwycięstwem tym Karina 
zapewniła sobie start w reprezentacji kraju w Grand Prix Euro-
py. Życzymy jej nie mniej udanego występu w reprezentacji.

NAJWIĘKSZE  KRAKOWSKIE BIURO  NIERUCHOMOŚCI

Poszukujemy dla swoich klientów
DZIAŁKI I DOMY do sprzedania i wynajęcia

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

1. DZIAŁKI:
•  Do sprzedania działka budowlana w Woli Filipowskiej, 10 a z mediami oraz gotowym projektem budowlanym, cena 122.000 PLN
•  Do sprzedania działka budowlana w Mnikowie, 11,36 a z mediami, aktualne warunki zabudowy, cena 130.000 PLN
•  Do sprzedania działka budowlana w Mnikowie, 7,8 a z mediami, aktualne warunki zabudowy, cena 99.000 PLN
•  Do sprzedania działka budowlana w Krzeszowicach, 10 a, z aktualnym projektem budowalnym, cena 160.000 PLN
•  Do sprzedania działka budowlana w Krzeszowicach, 1,6 Ha pod zabudowę jednorodzinną 
   z pozwoleniami na budowę, cena 2.400.000 PLN
 2. DOMY:
•  Do sprzedania ładnie wykończony dom 323 m kw. w Krzeszowicach, cena 740.000 PLN
•  Do sprzedania ekologiczny dom 170 m kw. Położony na pięknie usytuowanej działce 14 a w Trątnowicach, cena 560.000 PLN
•  Do sprzedania dom 180 m kw. w Nawojowej Górze, zagospodarowany ogród, działka łącznie 19 a, cena 499.000 PLN
•  Do sprzedania dom 270 m kw. w Balicach, cena 440.000 PLN
•  Do sprzedania dom w stanie surowym zamkniętym z elewacją 105 m kw. w Ściejowicach, 
    piękna okolica, działka 14 a, cena 410.000 PLN
•  Do sprzedania dom w stanie surowym: fundamenty plus ściany parteru 150 m kw. w widokowej dzielnicy Krzeszowic, 
    działka 8 a, cena 265.000 PLN
•  Do sprzedania dom w stanie developerskim 150 m kw. w ciekawej lokalizacji, Krzeszowice, działka 8 a, cena 470.000 PLN
•  Do sprzedania dom drewniany z czasów przedwojennych, całkowice odrestaurowany 130 m kw., 
    w Kochanowie, działka 18 a, cena 600.000 PLN
•  Do wynajęcia dom 270 m kw. Przystosowany pod działalność rehabilitacyjną, terapeutyczną, 
    dom spokojnej starości, w Ściejowicach gm. Liszki, cena 3800 PLN/m-c
3. INNE:
•  Do sprzedania kamienica dwupiętrowa, podpiwniczona w Olkuszu, 600 m kw, pod każdą działalność, cena 1.890.000 PLN
•  Do sprzedania lokal 420 m kw. w Krzeszowicach, pod hurtownię, produkcję, działka 32 a, cena: 550.000 PLN

JESTEŚMY
SKUTECZNI

www.polnoc.pl
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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

Sprzedam dwie przylegające do siebie

DZIAŁKI BUDOWLANE
w Tenczynku

o powierzchni po 10 arów.

(
12 282 49 43
668 126 043
728 553 928

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
 

Podzielony na kilka etapów turniej 
halowy, nad którym swój patronat 
objęli Marszałek Województwa 
Małopolskiego oraz Starosta Powiatu 
Krakowskiego, przyciągnął na start 
ponad trzydzieści dziecięcych dru-
żyn z Małopolski, Śląska i Zagłębia 
Śląsko-Dąbrowskiego. Zwycięzcą 
w kategorii wiekowej 2001/2002 
został Albertus Kraków, który 
wyprzedził Skawinkę Skawina i AP 
2011 Zabierzów. Drużyna gospodarzy 
zakończyła turniej  na szóstej pozy-
cji. W roczniku 2003/2004 bezkon-
kurencyjna okazała się Cracovia 
Kraków, drugi był Górnik Libiąż, 
a trzecie miejsce wywalczyli młodzi 
piłkarze Karola Wadowice. Tuż za 
podium uplasowali się gospodarze 
krzeszowickich zawodów, dla któ-
rych było to znakomite przetarcie 
przed turniejem o Puchar Sokolika 
w Starym Sączu. AP Mam Talent 
będzie miała okazję zmierzyć się 
tam z takimi zespołami jak Legia 
Warszawa, Śląsk Wrocław, Korona 
Kielce, Zagłębie Lubin czy Czerno-
morec Odessa z Ukrainy.  W stojącej 
na bardzo dobrym poziomie rywa-
lizacji  rocznika 2005/2006 wygrał 
Wawel Kraków, a druga i trzecia 
lokata przypadła kolejno Moksirowi 
Chrzanów i Górnikowi Libiąż. Znowu 

na czwartej pozycji zakończyli zawo-
dy młodzi futboliści z krzeszowickiej 
Akademii. Po starszych kolegach 
na parkiecie pojawili się najmłodsi 
zawodnicy. W kategorii 2006/2007 
krzeszowicka szkółka wystawiła trzy 
swoje reprezentacje: Skrzaty 2006 
oraz Skrzaty 2007/2008 i Żabki 2009. 
W zmaganiach, w których pierwszą 
lokatę zdobył – niesiony znakomitym 
dopingiem swoich kibiców - Orkan 
Szczyrzyc, najmłodsi gracze Akade-
mii zajęli odpowiednio czwarte, siód-
me i ósme miejsce. Wielką atrakcją 
całej imprezy okazał się także debiu-
tancki występ akademickich cheerle-
aderek. Przysłowiowym  „strzałem 
w dziesiątkę” był, odbywający się 
równolegle,  konkurs w grze FIFA 
13. Piłkarskie Zakończenie Zimy 
przyciągnęło ciekawych sponsorów. 
Akademia Piłkarska Mam Talent 
otrzymała wsparcie od krajowych 
oddziałów holenderskiego Philipsa, 
amerykańskiego Alconu (nawilżające 
krople do oczu Systane Ultra) i kon-
cernu Unilever (Knorr, Hellmann’s, 
Amino). Firmy, których w zasadzie 
nie ma w polskim sporcie, okazały 
wielkie zainteresowanie i życzliwość 
dla dziecięcych rozgrywek, fundując 
fantastyczne nagrody. Do tak zacnego 
grona dołączył również lokalny przed-

siębiorca - Piekarnia Cukiernia Atu 
z Myślachowic. Na koniec Akademia 
uhonorowała pucharami i pamiątko-
wymi medalami czołowe drużyny 
marcowych zawodów. – Jestem zado-
wolony z przebiegu turnieju i jego 
organizacji. Ogromne słowa uznania 
należą się kibicom, którzy fantastycz-
nie dopingowali młodych piłkarzy. 
Dziękuje wszystkim tym, którzy 
przyczynili się do organizacji kolej-
nej edycji Piłkarskiego Zakończenia 
Zimy oraz przybyłym drużynom i ich 
trenerom. Mam nadzieje, że kolejne 
turnieje w Krzeszowicach będą jesz-
cze lepsze i uda się wyeliminować 
wszystkie niedociągnięcia. Czas 
pracuje na naszą korzyść – powie-
dział Grzegorz Krzysiak. Dokumen-
tacja zdjęciowa z marcowej imprezy 
dostępna jest na facebooku i stronie 
Akademii – www.apmt.pl. 

 v Lukasz Girek

SPORT

Kraków górą w  Piłkarskim Zakończeniu Zimy
Trzydzieści dwie drużyny, ponad trzystu graczy, cheerleaderki, wspaniałe 
nagrody i znakomita atmosfera na trybunach. W Krzeszowicach AP Mam Talent 
kolejny raz zorganizowała dziecięce igrzyska piłkarskie. 

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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Redaktor naczelna: Sylwia Mossakowska 

Skład i łamanie: Krzysztof Kurdyła
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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.

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

 tel. 788 249 325

SPRZEDAM DOM W TENCZYNKU
170 m kw., wykończony w 2011 r.
Do zamieszkania
od zaraz.

 tel. 796 351 499

DREW-EKO
WYROBY OGRODOWE Z DREWNA

WOLA FILIPOWSKA
ul. Krzeszowicka 67

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

- byliny
- kwiaty
- drzewka i krzewy owocowe
- rośliny liściaste
- rośliny iglaste
- podłoża
i wiele innych

ul. Kościuszki 53b
32-065 Krzeszowice

JUŻ OTWARTE!
ZAPRASZAMY!

BIEDRONKA

OGRODNIK

ul. Krakowska

ul. Kościuszki

Zielona Galeria Sklep Ogrodnik

W sprzedaży: 

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

Profesjonalne CZYSZCZENIE
DYWANÓW, WYKŁADZIN,
TAPICEREK MEBLOWYCH
ORAZ SAMOCHODOWYCH.
USUWANIE ALERGENÓW

dojazd do klienta, faktury VAT

Michał Starzykiewicz
Wola Filipowska, ul. Piwna 9

www.profesjonalne-czyszczenie.com

tel. 608 425 761

KĄCIK KOLEKCJONERA

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

Cyprian Kamil Norwid na monetach NBP
8 kwietnia NBP wyemitował 3 monety upamiętniające Cypriana Kamila 
Norwida. 2 zł ze stopu Nordic Gold, 10 zł ze srebra i 200 zł w złocie. 
Po raz pierwszy w historii numizmatyki polskiej wizerunek pisarza na monecie 
srebrnej jest w technice 3D. 
Cyprian Norwid urodził się 24.09.1821 roku w Laskowie-Głuchach koło 
Radzymina. Mając 21 lat wyjechał za granicę. Przebywał w Niemczech, 
Włoszech i USA. Osiadł na stałe w Paryżu. Ten wszechstronny artysta: pisarz, 
dramatopisarz, rzeźbiarz i malarz nie uzyskał za życia zrozumienia u rodaków. 
Przekaz estetyczny, społeczny i filozoficzny został doceniony dopiero po 
jego śmierci. Od 1854 roku po powrocie z USA żył w nędzy i osamotnieniu. 
Ostatnie lata życia, od roku 1877 spędził w Domu św. Kazimierza – paryskim 
przytułku dla polskich weteranów. Zmarł 23 maja 1883 roku. W 2001 roku 
prochy poety przeniesiono do Krypty Wieszczów Narodowych na Wawelu.
Pomimo dużych spadków cen kruszców na świecie NBP utrzymuje ceny 
monet na wysokim poziomie, co nie sprzyja ich szybkiej sprzedaży. Dość 
drastyczne obniżenie nakładów do tych sprzed dwóch lat też nic specjalnie 
nie daje. Cena monety złotej w wysokości 2.750,00 zł wydaje się zawyżona 
przy nakładzie 2.500 sztuk. Inne monety o niższych nakładach można kupić 
taniej. Cena monety 10 zł w nakładzie 28.000 sztuk ustalona na poziomie 
110,00 zł też wywołuje tylko zdziwienie. Długoletni kolekcjonerzy nie zwra-
cają na to uwagi, gdyż cena monet jest dla nich drugorzędna. Jednakże 
początkujący są systematycznie zniechęcani przez NBP do zbierania monet kolekcjonerskich. Monety sprzed 
dwóch lat można kupić dzisiaj za pół ceny emisyjnej. Nie świadczy to o załamaniu rynku, ale o dziwnej polityce 
emisyjnej NBP. Po raz kolejny dowiadujemy się o tym, że tą polityką zarządzają ludzie całkowicie przypadkowi 
i kierujący się chęcią uzyskania jak największego zysku. 
Ponadto od kilku lat różne „wynalazki” działu monet kolekcjonerskich w NBP przyprawiają kolekcjonerów bądź to o 
znerwicowanie, bądź o pusty śmiech. Wynalazek sprzedaży przez portal aukcyjny okazał się całkowitym fiaskiem. 
NBP nie chce tego dostrzec i dalej prowadzi i firmuje ten portal. Brak rabatów dla sprzedawców hurtowych odnosi 
odmienny od spodziewanego skutek. Produkcja kopii monet to już jest jeśli nie szczyt naiwności, to brak pomysłu 
na tematykę. Pomimo bywania NBP i Mennicy Warszawskiej na światowych giełdach, nic nie daje ludziom którzy 
są decydentami, jednakże w branży znaczą niewiele lub wręcz nic. Rynek numizmatyczny w Polsce rozwija się 
nie najgorzej, ale to powoli dzieje się bez udziału NBP, a tak być nie powinno. Cóż mamy taki bank na jaki nas stać, 
pomimo wspaniałego prezesa NBP – Marka Belki. Jak zwykle w naszym kraju – wszystko psują ludzie. Bo w kraju 
w którym nawet na hazardzie państwo jest w stanie stracić, to dlaczego by miało mu się udać z numizmatyką. 
Było jeszcze trzy lata temu dobrze, ale znalazł się ktoś „mądry” i zdecydował, że to NBP musi mieć monopol na 
handel monetami. Ale nie znam nawet jednej kopalni diamentów, która sama prowadzi handel detaliczny. Muszą 
istnieć dystrybutorzy. Nam jednak NBP odmówił prawa bytu. My istniejemy i jak znam życie istnieć będziemy, a 
NBP prawdopodobnie będzie musiało zorganizować stoiska na giełdach, a i tak u zwykłych handlarzy będzie taniej. 
I może o to w tym wszystkim chodzi.
W dniu 26 kwietnia ukaże się moneta 2 zł „Niszczyciel rakietowy – Warszawa”.

Ciapek został znaleziony niedawno w jednej z podkrakowskich miejscowości. Trzy dni leżał pod 
ogrodzeniem opuszczonej posesji, aż w końcu ktoś zdecydował się zgłosić go do urzędu gminy. 
Ciapek ma ok. 5 lat. Jest bardzo miłym, spokojnym psem, nie wykazującym jakiejkolwiek agresji 
w stosunku do ludzi. Kiedyś z pewnością miał dom, ale nie był to dom o jakim marzą psiaki.
Sądząc po jego reakcjach Ciapek delikatnie mówiąc nie był traktowany jak członek rodziny. 
Podniesiony głos czy hałas wywołują w nim lęk i wtedy Ciapek próbuje stać się niewidzialny.
Dlatego teraz Ciapek marzy o domu, w którym będzie kochany, w którym jego Pan pogłaska go po 
głowie, zabierze na spacer, da smakołyk. Wtedy Ciapek będzie najszczęśliwszym psem na świecie.
Jeśli możesz sprawić, aby życie Ciapka stało lepsze - zostań jego przyjacielem, a on będzie ci 
wdzięczny do końca życia. Ciapek jest odpchlony i odrobaczony. Wkrótce będzie zaszczepiony, 
wykastrowany i zaczipowany. Warunkiem adopcji jest podpisanie umowy adopcyjnej.

Kontakt do opiekuna: 882 180 526

To niewiarygodne, ale ktoś zapakował Aferę do kartonowego pudełka, podpisał "PIES" i zostawił 
na ulicy w środku zimy na jednym z krakowskich osiedli. Dopiero po trzech dniach dziewczynki 
wracające ze szkoły zwróciły uwagę na piszczące pudełko. Okazało się, że w środku jest mała ok. 
półroczna czarna suczka.
Afera trafiła pod Opiekę Fundacji dar Serca. Została, odpchlona, odrobaczona i zaszczepiona. Ma 
już książeczkę zdrowia. Niedługo zostanie wysterylizowana.Jest bardzo miłym, radosnym psiakiem, 
chętnym do zabawy. Przykre przeżycia, które ma za sobą, spowodowały, że Afera trochę boi się 
obcych, dlatego próbuje ich wystraszyć szczekaniem. Sunia będzie docelowo niewielkim psiakiem.
Warunkiem adopcji jest podpisanie umowy adopcyjnej.

Kontakt do opiekuna: 882 180 526

CIApEK AFERA
Szukają domu! Pomóżmy!
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MATERIAŁÓWKA
CENTRUM DOCIEPLEŃ I WYKOŃCZEŃ • MIESZALNIA FARB I TYNKÓW BOLIX
ADRES: BUDZYŃ 50, 32-060 LISZKI OBOK ZALEWU W KRYSPINOWIE

www.materialowka.pl

MATERIAŁÓWKA
materiały budowlane

ZAPRASZAMY
od poniedziałku do piątku 

w godzinach od 7.00 do17.00,
w soboty w godzinach 

od 8.00-13.00

ZAMÓWIENIA I WYCENY
PRZEZ TELEFON ORAZ E-MAIL:

12 280 60 90, 660 797 805
biuro@materialowka.pl

WŁASNY
TRANSPORT
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