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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.

Nowy lokal:

 Zabierzów, 

ulica Śląska 45
Nowy lokal:

Zabierzów,

ulica Śląska 45

Kryspinów:

12 346 33 99
788 15 16 17

Zabierzów:

536 987 654
888 34 35 35

„Zakręceni dla hospicjum…”

DO DNIA 20 MAJA W ZESPOLE SZKÓŁ W TENCZYNKU 
TRWA AKCJA W RAMACH KAMPANII  „POLA NADZIEI 2013”, 

NA RZECZ HOSPICJUM ŚW. ŁAZARZA W KRAKOWIE.

ZACHĘCAMY MIESZKAŃCÓW TENCZYNKA ORAZ WSZYSTKICH LUDZI DO-
BREJ WOLI DO WŁĄCZENIA SIĘ W ZBIÓRKĘ PLASTIKOWYCH ZAKRĘTEK.

NAMAWIAMY DO WŁĄCZENIA SIĘ W TĄ BEZINTERESOWNĄ AKCJĘ 
PRZYNOSZĄCĄ RADOŚĆ Z POMAGANIA INNYM.

DODATKOWYCH INFORMACJI UDZIELA NAUCZYCIEL TENCZYŃSKIEJ SZKOŁY 
- PANI ANNA TATARUCH – OPIEKUN AKCJI.

WSZYSTKICH „ZAKRĘCONYCH” PROSIMY O PRZYNOSZENIE ZAKRĘTEK  
NA SZKOLNĄ PORTIERNIĘ DO PANI WOŹNEJ SZKOŁY, KTÓRA  

ZAOFEROWAŁA SWOJĄ POMOC W AKCJI.

Wspierajmy SZKOLNY KLUB PRZYJACIÓŁ ŻONKILA,  
który działa w tenczyńskiej szkole już od 2003 r., kiedy to szkoła stała się 

wolontariuszem Hospicjum św. Łazarza w Krakowie. 
W ramach wolontariatu uczniowie szkoły biorą dział w różnych akcjach 

organizowanych przez Hospicjum.
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POŻYCZAJ
NAJTANIEJ!
Niektóre banki oferują niskie oprocentowanie, inne brak prowizji, 
ale to tylko część kosztów pożyczki. To, co się naprawdę liczy, 
to wysokość miesięcznej raty. Alior Bank jako jedyny w Polsce 
oferuje pożyczkę z gwarancją najniższej raty, która uwzględnia 
wszystkie koszty pożyczki!
Proponujemy:

0% prowizji;
do 150 tys. zł bez zabezpieczeń;
 możliwośc konsolidacji kilku drogich  
kredytów w jeden tańszy.

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

Przykład reprezentatywny. Kwota pożyczki: 28 500 zł, liczba rat: 59, oprocentowanie nominalne: 
12,7%, składka na ubezpieczenie na życie: 5 044,50 zł, opłata przygotowawcza: 0 zł, kwota 
odsetek: 9 951,86 zł, RRSO: 24,19%, rata: 651,73 zł. Ostateczne warunki kredytowania zależą od 
wiarygodności kredytowej Klienta, daty wypłaty pożyczki oraz daty płatności pierwszej raty.  
Warunki oferty – wg stanu na 28.02.2013 r. 

Zapraszamy:
Krzeszowice 
ul.Kazimierza Wyki 3 

12 258 98 13

Zabierzów 
ul. Leśna 2a 

 12 282 50 70

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Doradztwo geodezyjno-prawne w obrocie nieruchomościami 

Szacowanie i wycena nieruchomości
Zarządzanie nieruchomościami mieszkaniowymi i komercyjnymi

Pośrednictwo �inansowe i kredyty 

PON –PT. 900–1200 oraz 1400–1800; SOB. 900–1200; Poza godzinami pracy kontakt telefoniczny: 501 579 472, 501 579 526

Geodezja, Pośrednictwo,  Wycena S.C. 
Licencje nr:  5768, 14102, 16297

Agata Kulczycka, Witold Kulczycki   

32-065 Krzeszowice, Rynek 7, tel./fax. (12) 282 16 01 / biuro@geokontrakt.pl 

ZAMIENIMY!!! 
Krzeszowice: Mieszkanie 3 pokoje + kuchnia,  na 1 pokój + kuchnia   
WYNAJMIEMY!!! 

Powyższe ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.   
U NAS WYNEGOCJUJESZ PROWIZJĘ!

 NOWOŚĆ!!

POŚREDNICZYMY

W POZYSKIWANIU

KREDYTÓW HIPOTECZNYCH,

GOTÓWKOWYCH

ORAZ PRZY ZAKUPIE

SAMOCHODÓW. 

SPRZEDAMY!!!
MIESZKANIA: 
Krzeszowice, 3 pok. 47 m2     219 000 zł
Krzeszowice, 2 pok. 72 m2     310 000 zł
Kraków Prądnik Cz. ul. Rezedowa , 
4 pok. 90 m2 dwa poziomy + garaż           475 000 zł
Kraków, Azory, garsoniera 24 m2        162 000 zł
Kraków, Grzegórzki ul. Fr. Nullo, 1 pok 36 m2   225 000 zł
Kraków, ul. Saska, 4 pok. 72m2        410 000 zł
DZIAŁKI BUDOWLANE:
Krzeszowice, 900 m2     110 000 zł
Krzeszowice, 2000 m2     300 000 zł
Krzeszowice, 1300 m2       65 000 zł 
Krzeszowice, 1100 m2       70 000 zł
Siedlec, 1200 m2          80 000 zł
Tenczynek, 1650 m2  z mediami       250 000 zł
Tenczynek, 990 m2 z mediami i projektem      115 000 zł
Tenczynek, 800 m2 z mediami          105 000 zł
Wola Filipowska – Pasternik,   1700 m²     110 000 zł
Kraków, Azory,  350 m2          280 000 zł
DZIAŁKI BUDOWLANO – ROLNE:
Krzeszowice, 6.37 ha   1 719 900 zł
Krzeszowice, 0.2238 ha        35 000 zł
Krzeszowice, 0.3426 ha        18 000 zł
Krzeszowice, 0.5464 ha        32 000 zł
Nowa Góra, 0.1634 ha        80 000 zł
Tenczynek 800 m2 z mediami         105 000 zł
Zalas, 1.36 ha       680 000 zł
DZIAŁKI REKREACYJNE:
Miękina, 7.0 a         10 000 zł
Krzeszowice 6.0 a        25 000 zł
DZIAŁKI ROLNE:
Krzeszowice, 0.08 ha       16 000 zł
Krzeszowice, 0.1288 ha       13 000 zł

Zalas, 0.75 ha       150 000 zł
Zalas, teren „ZN”; 4.5 ha       120 000 zł
Paczółtowice, 1.60 ha          80 000 zł
Paczółtowice, 0.64 ha        32 000 zł
Paczółtowice 0.57 ha        28 500 zł
DOMY MIESZKALNE:
Krzeszowice:
185, 5 m2 + 2x garaż      375 000 zł
260 m2  stan surowy      400 000 zł
105 m2 st. sur.+ garaż      260 000 zł
115 m2        370 000 zł
Wola Filipowska:
257 m2 + garaż       580 000 zł
Tenczynek:
95 m2      330 000 zł
Radwanowice:
66 m2 + zab. Gosp.        98 000 zł
Paczółtowice:
70 m2 do remontu + 2000 m2 działki     160 000 zł
Nawojowa Góra:
80m2 pow. całk.        260 000 zł
KOMERCJA: 
Krzeszowice
CENTRUM  800m2 działki  z zabudowaniami        280 000 zł
Dr. Kraj. 79 Pawilon Handl. - Usł.- Biur.  35m2       100 000  zł
Tenczynek:
Działka inwestycyjna 1800 m2+ zab. Przemysłowe    360 000 zł
Kraków Rybitwy: 
Działka 500 m2 + zab. przem. 480 m2     999 000 zł
Bolęcin: 
Stadnina koni + zabudowania  5.30 ha,         2 800 000 zł
Ośr. rekreacyjny z akwenem 
wodnym, 3.4 ha + zab. hotelowe        1 000 000 zł

Bolecin: ośrodek rekreacyjny z akwenem wodnym + pawilony mieszkalne cena do negocjacji,
Krzeszowice: ul. Kościuszki lok. biur. 80m2 1100zł/mc + media.
Trzebinia: obiekt biurowo-usługowy przy drodze kraj. 79 pow. 103m2 komfort 
1800 zł netto+ 23% vat + dzierżawa działki przy obiekcie 2660 m2 do negocjacji 

CHCESZ ZMIENIĆ DOSTAWCĘ
ENERGII ELEKTRYCZNEJ

- PRZYJDŹ DO NAS !

AUTORYZOWANY
PRZEDSTAWICIEL 

ENEA S.A.
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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 bud., 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, 19 a, blisko media, cena 225.000 PLN
•  Do sprzedania działka budowlana w Zelkowie, 21 a, cicha, spokojna okolica, cena 315.000 PLN
•  Do sprzedania działka budowlana w Krzeszowicach, 1,6 Ha pod zabudowę jednorodzinną z pozwoleniami na budowę, cena 2.400.000 PLN
•  Do sprzedania widokowa działka - pod lasem 20a w Zabierzowie, budowlana, cena 515.000 PLN

 2. DOMY:
•  Do sprzedania ładnie wykończony dom do zamieszkania 170 m kw. w Tenczynku, bardzo dobre usytuowanie, działka 6a, cena 595.000 PLN
•  Do sprzedania luksusowy dom 209 m kw. położony na pięknie usytuowanej działce 23a nad Zalewem Kryspinów-Budzyń, cena 2.200.000 PLN
•  Do sprzedania dom 180 m kw. w Nawojowej Górze, zagospodarowany ogród, działka łącznie 19a, 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 14a, cena 410.000 PLN
•  Do sprzedania dom w stanie surowym: fundamenty plus ściany parteru 150 m kw.  w widokowej dzielnicy Krzeszowic, 
    działka 8a, cena 265.000 PLN
•  Do sprzedania dom w stanie developerskim 150 m kw. w ciekawej lokalizacji Krzeszowice, działka 8a, cena 470.000 PLN
•  Do sprzedania dom drewniany z czasów przedwojennych, całkowice odrestaurowany 130 m kw., w Kochanowie, 
    działka 18a, 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, 600m kw. pod każdą działalność, cena 1.890.000 PLN
•  Do sprzedania lokal 420m kw. w Krzeszowicach pod hurtownię, produkcję, działka 32a, cena: 550.000 PLN
•  Do wynajęcia lokal w Rybnej 510m kw., pod działaność handlowo-usługową, przystosowany pod duży sklep, cena 6150 PLN/m-c

JESTEŚMY
SKUTECZNI

www.polnoc.pl



4 krzeszowickiInformacje, Reklamy

Pb 95

3.10 zł
Diesel

3.05 zł
Chcesz takich cen?
Twój wybór to KNP

Podane wartości to prawdziwa cena paliwa na kwiecień 2012 r.
To co widzisz na stacji to cena obciążona akcyzą, opłatą paliwową oraz podatkiem VAT. 

Kongres Nowej Prawicy
w Olkuszu

Kongres Nowej Prawicy
w Olkuszu

knpolkusz@wp.pl
tel. 513 949 580

knpolkusz.cba.pl
facebook.com/KNP.Olkusz

• Wolność • Własność •
• Sprawiedliwość •

"Na tym świecie pewne są tylko 
śmierć i podatki" - zauważył w XVIII 
w. Benjamin Franklin. Akceptując 
istnienie państwa, trzeba jedno-
cześnie pogodzić się z istnieniem 
"zła koniecznego" - przymusowego 
świadczenia pieniężnego, będącego 
źródłem środków służących państwu 
do wypełniania jego funkcji.
Jednym z głównych punktów progra-
mu politycznego KNP jest przywró-
cenie w Polsce wolności gospodarczej 
(będącej źródłem wzrostu zamożno-
ści całego społeczeństwa), a kwestie 
podatkowe, będąc jednym z aspektów 
swobód gospodarczych, leżą w kręgu 
zainteresowań naszej partii.
 Podatki mają konsekwencje. Nie każ-
dy system podatkowy służy ochronie 
wolności, własności i sprawiedliwo-
ści, a przez to ochronie godności 
człowieka. Szacunek do tych warto-
ści wymaga, by podatki były niskie, 
proste i sprawiedliwe, a przynajmniej 
jak najbliższe tym ideałom. Żadnego 
z tych postulatów nie spełnia podatek 
dochodowy (ani PIT, ani CIT).
 Ponieważ PIT obciąża ludzi pracu-
jących, stanowi karę za pracowitość. 
Jego skutki słusznie podsumował eko-
nomista i laureat Nagrody Nobla, Mil-

ton Friedman: "Jeśli płacicie ludziom 
za to, że nie pracują, a każecie im pła-
cić podatki gdy pracują, nie dziwcie 
się, że macie bezrobocie."
 Konstrukcja tego podatku, wymusza-
jąc na organach skarbowych potrzebę 
tworzenia rejestru majątku, zapewnia 
kontrolę zasobów materialnych podat-
nika, zastrzegając prawo weryfikacji 
złożonych zeznań podatkowych. Jest 
to daleko idąca ingerencja w prywat-
ność człowieka.
 Z powodu skomplikowanego i nie-
jednoznacznego prawa samodziel-
ne obliczenie wysokości należnego 
podatku jest kłopotliwe - korzysta na 
tym jedynie lobby doradców podat-
kowych. Zresztą argument ten można 
odnieść także do innych podatków.
Ponadto progresja podatkowa spra-
wia, że podatnik traci motywację do 
zwiększania swego dochodu, ponie-
waż przekroczenie wskazanego 
ustawą progu powoduje konieczność 
uiszczenia wyższej kwoty podatku. 
Progresja dyskryminuje obywateli 
chcących bogacić się, podnosząc 
poziom swych dochodów.
Pomimo swej uciążliwości dla podat-
ników, podatek dochodowy zapewnia 
państwu kilkukrotnie niższe wpływy, 

niż podatki konsumpcyjne. Jest za 
to, podobnie jak VAT, czy akcyza 
powodem donosów do urzędów skar-
bowych.
 Godząc się na istnienie podatków, 
Nowa Prawica jednocześnie sprzeci-
wia się urągającej godności człowieka 
ingerencji władz fiskalnych w pry-
watność obywateli, która wynika 
z godności człowieka. Uzyskiwanie 
środków na cele publiczne nie musi 
oznaczać funkcjonowania dokuczli-
wego systemu podatkowego, z którym 
obecnie mamy do czynienia.
Program KNP, przewidując ogra-
niczenie funkcji państwa, zakła-
da radykalną reformę finansów 
publicznych, opartą po stronie 
wpływów na ryczałtowym podatku 
osobistym, zwanym pogłównym. 
Jest on pozbawiony wad, o których 
wspomniano wyżej, posiada za to 
wiele zalet. Nie wymaga obliczania 
oraz nie daje organom podatko-
wym uprawnień do kontroli naszego 
majątku. Jest sprawiedliwy, bo sko-
ro w sklepie każdy płaci taką samą 
cenę, to nie ma powodu, by za usługi 
dostarczane przez państwo oddawać 
zróżnicowaną od dochodu kwotę.

e-mail: knpolkusz@wp.pl 
www.knpolkusz.cba.pl • www.facebook.com/KNP.Olkusz

PIT to kit!
30 kwietnia minął termin składania urzędom skarbowym 
zeznań podatkowych za rok 2012 z  tytułu podatku 
dochodowego od osób fizycznych, zwanego potocznie 
PIT (ang. - personal income tax).  To doskonałą okazją 

do przypomnienia, dlaczego doktryna konserwatywno-liberalna, reprezentowana 
przez Kongres Nowej Prawicy zajmuje jednoznacznie negatywne stanowisko 
wobec opodatkowania dochodu.

Zniesiono Unię Polsko-Litewską 
(po ponad 400 latach funkcjono-
wania), tworząc jednolite wielkie 
państwo - Rzeczpospolitą Pol-
ską. Konstytucja uznała katoli-
cyzm za religię panującą, jedno-
cześnie zapewniając wszystkim 
swobodę wyznania. Liczebność 
armii miała wzrosnąć do 100 tys. 
żołnierzy. Wprowadzono stałe 
podatki – 10% dla szlachty, 20% 
dla duchowieństwa. Konstytucja 
wprowadziła polityczne zrówna-
nie mieszczan z miast królew-
skich i szlachty oraz stawiała 
chłopów pod ochroną państwa, 
z drugiej strony jednak pozba-
wiła praw politycznych szlachtę, 
która nie posiadała dóbr ziem-
skich. Natomiast mieszczaństwu 
nadała prawo do posiadania 
majątków ziemskich, do zaj-
mowania stanowisk oficerskich 
i w administracji państwo-
wej oraz prawo do nabywania 
szlachectwa. Zniosła również 
szkodliwe instytucje, takie jak 
liberum veto oraz prawo do kon-
federacji i skonfederowanych 
sejmów. Przyjęcie Konstytucji 
zagroziło interesom Imperium 
Rosyjskiego w Rzeczpospoli-
tej (Polska od roku 1768 była 
pod zwierzchnictwem Rosji). 
Rosja rozpoczęła wojnę, w któ-
rej Polska została pokonana, po 

zdradzie ze strony jej 
pruskiego sprzymie-
rzeńca. W wojnie tej 
Rosja była wspierana 
zbrojnie przez Kon-
federację Targowic-
ką – spisek polskich 
magnatów przeciw-
nych zmianie ustroju 
Rzeczpospolitej, do 
których przyłączył się 
także król Stanisław 
August Poniatowski. 
Konstytucja obowią-
zywała zaledwie przez 
14 miesięcy, w tym 
czasie Sejm Cztero-
letni uchwalił wiele 
ustaw szczegółowych, 
będących rozwinię-
ciem jej postanowień, 
jednak nigdy nie 
została ukończona. 
Po przegranej wojnie 
pod presją Rosji 23 
listopada 1793 roku Sejm Gro-
dzieński uchylił wszystkie jej 
postanowienia, niespełna 2 lata 
później Polska została wymaza-
na z mapy świata na ponad 123 
lata zaborów.
Tego samego dnia Kościół Kato-
licki w Polsce obchodzi uroczy-
stość Najświętszej Maryi Panny 
Królowej Polski. Po nieudanym 
oblężeniu Częstochowy przez 

Szwedów, król Polski Jan Kazi-
mierz w roku 1656 w katedrze 
lwowskiej uroczyście oddał Pol-
skę pod opiekę Matki Boskiej, 
nazywając ją Królową Korony 
Polskiej. Po odzyskaniu niepod-
ległości w podziękowaniu Bogu 
za opiekę Matki Najświętszej od 
roku 1920 katolicy w naszym 
kraju obchodzą święto N.M.P. 
Królowej Polski.

 v Monika Rusinek

W ubiegłym tygodniu minęło 222 lata od uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Pierwsza w Europie, druga na świecie…
Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja uchwalona 3 Maja 1791 roku, 
ustanawiająca nowy ustrój Rzeczpospolitej Obojga Narodów, była pierwszą 
w Europie i drugą na świecie nowoczesną konstytucją (po amerykańskiej 
z 1787 r.). W myśl jej postanowień Polska stała się monarchią konstytucyjną 
z  trójpodziałem władzy na ustawodawczą (dwuizbowy parlament), wyko-
nawczą (król) i sądowniczą. 

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

OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy Krzeszowice informuje, że 21 MAJA 2013 r. na terenie Gminy Krzeszowice 
zostanie przeprowadzony BEZPŁATNY ODBIÓR ZUŻYTYCH OPON z samochodów osobo-
wych, ciężarowych, pojazdów rolniczych, w tym z ciągników

Zbiórka obejmuje tylko opony i nastąpi wyłącznie w określonych miejscach. Opony nie 
mogą być zalane betonem lub wypełnione ziemią i innymi nieczystościami. 

BURMISTRZ GMINY KRZESZOWICE
(-) mgr Czesław Bartl

Miejscowość Miejsce zbiórki

Krzeszowice Teren targowiska gminnego,
 wjazd od ul. Legionów Polskich

Paczółtowice Pod wiatą omłotową,  
przy punkcie do segregacji

Tenczynek Naprzeciwko restauracji „ZAMKOWA”

Ostrężnica Na działce gminnej w Ostrężnicy położonej 
przy drodze głównej powyżej sołtysa

Mieszkańcy Krakowa mają wiel-
kie serca i potrafią się dzielić, tak 
na wstępie można podsumować 
Stylowy Recykling z Factory Kra-
ków, który odbył się w weekend, 
w dniach 26-28 kwietnia. Ideą 
akcji była pomoc potrzebującym. 
Organizator akcji, Factory Kraków, 
aby zachęcić do oddania odzieży 
każde dwa kilogramy przyniesio-
nych ubrań nagradzał voucherem 
na zakupy. Ostatni z 3000 kuponów 
został wydany w niedzielę o godzi-
nie 10:45. Mimo to uczestnicy akcji 
do końca dnia przynosili ubrania i 
przekazywali je na szczytny cel. 
Odzież zbierana była do specjal-
nego, oznakowanego kontenera, a 
następnie przekazywana Małopol-
skiemu Oddziałowi Okręgowemu 
Polskiego Czerwonego Krzyża. 

Przez trzy dni zbiórki prowadzonej 
na Placu Wolnica udało się zebrać 
8023 kilogramy ubrań. 
- Korzystając z pory wiosennych 
porządków zachęciliśmy miesz-
kańców Krakowa do przejrzenia 
swoich szaf. Większość z nas ma 
co najmniej kilka ciuchów, których 
już nie zakłada, a jednoczenie nie 
wyrzuca, bo są dobrej jakości. Ideą 
organizowanej przez nas zbiórki 
była pomoc potrzebującym. Chcieli-
śmy, aby ubrania, których z różnych 
względów nie nosimy, zyskały nowe 
życie. Akcja przyniosła zamierzony 
skutek. W jeden weekend udało 
nam się zebrać ponad 8 ton odzie-
ży, z czego prawie 2 tony uczest-
nicy akcji oddali, nie oczekując w 
zamian nagród w postaci kuponów 

– mówi Anna Kusior, koordynator 
ds. marketingu w Factory Kraków.   
Stylowy Recykling to przykład 
akcji łączącej działania na rzecz 
zrównoważonego rozwoju z działa-
niami społecznymi. Zbiórka odzie-
ży w realny sposób przyczyniła się 
do zmniejszenia ilości odpadów 
tekstylnych oraz pomocy potrze-
bującym. Na sukces akcji złożyło 
się kilka aspektów: dobra organi-
zacja, wiosenna pora oraz nagroda 
w postaci voucherów na zakupy, 
które uczestnicy akcji otrzymywali 
za swój dobry gest.

 v FACTORY Kraków
Modlniczka, ul. Rożańskiego 32

Godziny otwarcia:
poniedziałek – sobota: 10:00 – 21:00

niedziela - 10:00 – 21:00.

Ponad 8 ton ubrań zebranych  
podczas akcji Stylowy Recykling

Wiele pozytywnych emocji, 3000 wydanych kuponów na zakupy, ponad 8000 
kilogramów odzieży przekazanej na cele statutowe Małopolskiego Oddziału 
Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża. 
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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!!!

HISTORIA

NOWA GÓRA - 700 LAT PARAFII PW. ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

Jak sobie przypominam, przed wie-
kami była to “Złota Góra”, lecz po 
najeździe Tatarów w roku 1241 
i odbudowie zniszczeń, nadano jej 
nazwę Nowa Góra. Najstarsza zaś, 
potwierdzona historycznie o niej 
wzmianka, pochodzi z roku 1276. 
Włodarzami Nowej Góry były 
rodziny Tęczyńskich, Opaliń-
skich, Sieniawskich, Czartoryskich, 
i Potockich. W sposób formalny, 
poprzez dekret o utworzeniu, para-
fię erygowano 3 września 1313 
roku. Znaczenie miejscowości dość 
szybko rośnie, gdyż w niedługim 
czasie, w roku 1335, staje się ona 
siedzibą dekanatu. Rozwija się tutaj 
działalność oświatowa, wspiera-
na w późniejszych wiekach także 
przez Potockich. Prowadzona jest 
też opieka nad chorymi i ubogimi, 
co ułatwia istniejący szpital i schro-
nisko. Przy parafii działały liczne 
stowarzyszenia i bractwa kościel-
ne. Działalnością charytatywną 
zajmowało się np. Arcybractwo 
Miłosierdzia Bożego, a życiem 
religijnym Bractwo Różańcowe. 
Jak już wspomniałem, stojący dzi-
siaj kościół wybudowano w latach 
1876 – 1895, a fundatorami była 
rodzina Potockich. Świątynię kon-
sekrował 11 września 1896 roku 
bp Jan Puzyna. O dobroczyńcach 
kościoła i parafii zachowuje się 
pamięć,  wymieniając ich podczas 
niedzielnych modlitw za zmarłych. 
Pamięć tę pozwalają także zacho-
wać słowa zapisane nad kropiel-
niczką przy wejściu głównym do 
kościoła: Prosi się o Ojcze nasz za 

duszę Adama i Katarzyny Potoc-
kich i za ich przodków i potomków. 
W kontekście zaś wymienionego 
wcześniej herbu rodowego Potoc-
kich i znajdującego się tam znaku 
krzyża, wręcz niezbędnym jest 
przywołanie współczesnej wypo-
wiedzi jednego z członków rodziny, 
z której tak jednoznacznie możemy 
odczytać hierarchię wartośi i waż-
ności rozlicznych naszych trosk: 
jeśli dzień zaczniemy od Mszy 
Świętej, to na wszystko znajdzie-
my czas. A przecież Msza Święta 
jest dla osoby wierzącej nie tyle 
obowiązkiem, co wypraszającym 
liczne łaski przywilejem.
W bieżącym roku, oprócz przypa-
dającej we wrześniu 700. roczni-
cy wydania dekretu o utworzeniu 
parafii, jest obchodzona także 
150. rocznica wybuchu Powsta-
nia Styczniowego. Godzi się więc 
przypomnieć, że krzyż, tak ściśle 
związany z religijną i narodową 
tożsamością Polaków, był tak-

że wpisany w powstańczy herb, 
a w kościele nowogórskim znajdu-
ją się obrazy dwóch uczestników 
tych wolnościowych zmagań: Św. 
Ojca Rafała Kalinowskiego i Św. 
Brata Alberta Chmielowskiego. 
Z parafii nowogórskiej w wieku 
XX powsłaly dwie inne: w roku 
1952 parafia w Filipowicach oraz 
w roku 1999 parafia w Ostrężnicy 
- Łanach. Obecnie, ks. prałat Józef 
Grzesiuła – co bardzo znamienne 
z uwagi na lata Chrystusowe – jest 
33. proboszczem parafii, której 
główny odpust, to Uroczystość 
Zesłania Ducha Świętego. Dru-
gim jest wrześniowa Uroczystość 
Michała Archanioła. Jeszcze jeden, 
niestosowany współcześnie przy-
wilej odpustowy parafia posiadała 
także w październiku, w niedzielę 
po Św. Jadwidze.
Życie religijne, przyjmowane 
sakramenty, ufna i szczera modli-
twa, a nade wszystko Msza Święta, 
są pomocne w podążaniu do Domu 

Ojca. Jednak na naszej drodze 
możemy spotkać się też z ludź-
mi i okolicznościami, które wiarę 
poddają wielkiej próbie. Dobrze, 
jeśli spotkamy wtedy kogoś na 
wzór Szymona z Cyreny. Dobrze, 
jeśli sami potrafimy takie postawy 
naśladować, gdyż człowiek jest tyle 
wart, ile z siebie innym może dać. 
Dobrze wreszcie, gdy wpatrzeni 
w krzyż, znak naszego zbawienia,  
częściej wzniesiemy wzrok w stro-
nę Stwórcy, a obchodząc jubileusz 
700. lat Parafii, szczególnie w prze-
żywanym Roku Wiary, zwrócimy 
baczniejszą uwagę na określające 
godność osoby ludzkiej, duchowe 
bogactwo człowieka, gdyż tylko ten 
element naszej egzystencji może 
ukazać nam drogę do prawdziwe-
go szczęścia na ziemi i zapewnić 
oczekiwane w wieczności.

 v Zbigniew Stanisław Cyran 

Na kościele parafialnym, na jego szczycie, znajduje się krzyż, najwyżej położony detal architetkoniczny każdej 
świątyni. Stanowi on widzialny znak i przypomina nam o kierunku naszego działania; o chrześcijańskich, nieprze-
mijających jego celach. Natomiast nad wejściem głównym umieszczono herb rodziny Potockich lini krzeszowickiej. 
Rodzina ta jest bowiem fundatorem obecnego kościoła, konsekrowanego po odbudowie w roku 1896. W herbie 
tym również zawarty jest krzyż, co zapewne nie jest bez znaczenia dla poczynań członków tego zacnego rodu. 
Powrócimy jeszcze i do tego wątku, ale prześledźmy teraz pokrótce niektóre karty z dziejów osady.

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

 tel. 788 249 325

Kancelaria Prawna MAXLEX
Krzeszowice, ul. KRAKOWSKA 31,

II piętro, pok. 221 (biurowiec obok Biedronki)

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

TANIE USŁUGI PRAWNE
porady oraz sporządzanie wszelkich pism sądowych 

i urzędowych dla osób prywatnych oraz firm.

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

TENCZYNEK

GMINNY KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA

Konkurs poprzedzony został pięk-
nymi występami artystycznymi 
uczniów klas I - III tenczyńskiej 
szkoły, które mieli okazję podzi-
wiać zaproszeni goście, a wśród nich 
Burmistrz Gminy Krzeszowice Pan 
Czesław Bartl oraz Radny Gminy – 
Pan Antoni Jamiński. 
Jury w składzie: Pani Grażyna 
Kaim – redaktor naczelna tygodni-
ka „Przełom”, Pani Ewa Moskal– 
Ziarkowska – nauczycielka języka 
polskiego w ZS w Tenczynku, Pani 
Małgorzata Wiecheć – nauczycielka 
edukacji wczesnoszkolnej – Szko-
ła Podstawowa w Sance (wybrana 
w drodze losowania) miało ciężki 
orzech do zgryzienia, gdyż wszyscy 
uczestniczy prezentowali wspania-
le swoje czytelnicze umiejętności. 
Wielu z nich wyróżniało się nie tylko 
umiejętnością pięknego czytania, 
ale także siłą charakteru, opano-
waniem i osobowością, której nie 
sposób było nie zauważyć. Rosną 
nam ludzie zdolni i inteligentni i aż 
serce rośnie, że w zalewie multime-
diów widać miłość dzieci do słowa 
pisanego. Oby tak dalej. A oto wyni-
ki konkursu: 
Kl. I: I miejsce –– Zuzanna Magiera 
- Zespół Szkół w Woli Filipowskiej, 
II miejsce –Konrad Cieślik – Szkoła 
Podstawowa w Ostrężnicy, III miej-

sce – Mikołaj Sieńko – Szkoła Pod-
stawowa w Krzeszowicach, Kl. II: 
I miejsce –– Adrian Knapik - Szkoła 
Podstawowa w Sance, II miejsce 
– Malwina Glanowska – Szkoła 
Podstawowa w Krzeszowicach, III 
miejsce – Julia Wójcik – Szkoła 
Podstawowa w Filipowicach, Kl. 
III: I miejsce – Jakub Kulisiewicz 
– Szkoła Podstawowa w Ostrężnicy, 
II miejsce – Gabriela Markowicz – 
Szkoła Podstawowa w Sance, III 
miejsce – Alicja Kiepus – Szkoła 
Podstawowa w Tenczynku.
Na zakończenie wszyscy uczestni-
cy konkursu otrzymali pamiątko-
we dyplomy, książki oraz materia-
ły reklamowe Gminy Krzeszowice 
pozyskane z Urzędu Miejskiego, a 9 
uczestników, którzy zajęli pierwsze 
trzy miejsca w swoich kategoriach 
wiekowych dodatkowo - specjalne 
nagrody książkowe. Po wręczeniu 
dyplomów i nagród wszystkim 
uczestnikom wykonano pamiątko-
wą fotografię.
Gratulujemy zwycięzcom, a wszyst-
kich, nie tylko najmłodszych, zachę-
camy do codziennego obcowania 
z literaturą piękną 

 v Redakcja 

W dniu 18.04 2013 r. w Zespole Szkół im. Władysława Jagiełły w Tenczynku odbył się finał VII Gminnego Konkursu 
Pięknego Czytania klas I – III szkół podstawowych. W konkursie udział wzięło 33 uczestników z klas I – III repre-
zentujących 12 szkół podstawowych z gminy Krzeszowice. Gospodarzem Konkursu była Pani Dyrektor Zespołu 
Szkół – Ewa Cudzik–Tekielak, zaś osobami odpowiedzialnymi za organizację i przebieg konkursu - nauczycielki 
edukacji wczesnoszkolnej: Pani Magdalena Zachwieja oraz Pani Bernarda Tusz. Patronat honorowy nad konkursem 
sprawował Urząd Miejski Krzeszowice.

SKLEP Z DUSZĄ
STAROCIE, BIBELOTY,

PORCELANA, ANTYKWARIAT
STAROCIE, BIBELOTY,

PORCELANA, ANTYKWARIAT
SKUP • SPRZEDAŻ

ZAPRASZAMY!

Olkusz,
ul. Mickiewicza 16

(naprzeciwko parku)

tel. 662 660 373

Działka widokowa.
Uzbrojona i ogrodzona. 20 arów.

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

Sprzedam działkę
budowlaną na Podkarpaciu
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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 Gotuj z Kasią

Składniki:
• 4 średniej wielkości cebule
• 0,5 kg pieczarek
• 0,5 kg łopatki wieprzowej
• 0,5 kg kiełbasy podwawelskiej  

lub toruńskiej
• Słoiczek przecieru  

pomidorowego
• Łyżka Vegety  

lub ziarenek smaku
• Ziele angielskie
• Liść laurowy
• Pieprz i sól do smaku
• 2-3 łyżki mąki

Cebulę pokroić w kostkę, łopat-
kę pokroić w kostkę około 2-3 cm, 
laskę kiełbasy przekroić na pół, pokroić 
w plasterki, pieczarki pokroić w talarki. Na 
patelni rozgrzać 2 łyżki oleju, dodać łopatkę, 
podsmażyć, zalać 1 l gorącej wody, dodać 
Vegetę, liść laurowy i 2 ziarenka ziela angiel-
skiego, dusić pod przykryciem około 40 minut. 
Na patelni zeszklić cebulę dodając pokrojoną 
kiełbasę i podsmażyć do wytopienia się tłuszczu, 
na następnej patelni podpiec pieczarki tak, by 
wyparowała z nich woda.

Do gotującej się łopatki dodać cebulę z kiełbasą, 
pieczarki i słoiczek przecieru pomidorowego. 
Gotować około 10 minut, mąkę rozmieszać w 0,5 

szklanki zimnej wody, zagęścić gulasz gotując 
jeszcze około 3-4 minut. Doprawić do smaku.
Polecam i życzę smacznego.

 v KBC

Znudzonym bigosem i Boeuf Strogonowem, chciałabym zaproponować pyszny 
gulasz, łatwy w przygotowaniu. Można go podać na obiad, przygotowany dzień 
wcześniej, jak i wieczorny posiłek dla gości. Pierwszy raz jadłam go na 18 uro-
dzinach mojej koleżanki, a proszę mi wierzyć, było to już dość dawno ;-), dalej 
mi smakuje i czasem zaskakuje moich gości.

GULASZ CYGAŃSKI  
z łopatki wieprzowej z pieczarkami i cebulą

SKŁAD KOSTKI GRANITOWEJ 
I KAMIENI OGRODOWYCH
FIRMA GRANITY STRZEGOMSKIE
PRODUCENT ELEMENTÓW 
KAMIENIARSTWA BUDOWLANEGO
FACHOWE UKŁADANIE 
NAWIERZCHNI GRANITOWYCH

• Kostka granitowa strzegomska 
   i kolorowa
• Krawężniki i oporniki granitowe
• Płyty chodnikowe i elewacyjne
• Grysy i żwiry dekoracyjne
• Otoczaki
• Kamienie na skalniaki i oczka wodne

Skład w Rudawie, ul. Śląska
(przy drodze nr 79 Kraków – Chrzanów)
tel. 604 546 382 lub 600 499 366

Siedziba Firmy
58-150 Strzegom
ul. Niepodległości 37
tel./fax 74 855 66 77
kom. 600 499 366

www.strzegomgranit.pl     e-mail: biuro@strzegomgranit.pl

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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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. 2

TEMPO TRENING - dzięki czte-
rem prostym ruchom poprawisz 
skoczność, wydłużysz krok i zwięk-
szysz prędkość marszu.
1. Podwójna prędkość  

Cel ćwiczenia: nauka skutecz-
nego odpychania się kijkami. 
Wysuń prawą stopę do przodu. 
Postaw kijki po bokach prawej 
nogi, na wysokości prawej pięty. 
Pochyl tułów do przodu. Lewa pięta 
uniesiona, prawa pięta przywiera 
do podłoża. Podnieś kijki, postaw 
z przodu i znowu zrób dwa kroki 
do przodu. Powtórz całość 8 razy, 
zaczynając od wykroku lewą nogą 
i 8 razy, zaczynając od wykroku 
prawą nogą.

2. Skoki  
Cel ćwiczenia: poprawa skoczności. 
Stań wyprostowana. Podskocz, 
odpychając się prawą nogą od zie-
mi, podnieś lewe kolano na wyso-
kość bioder. Jednocześnie unieś 
ugiętą prawą rękę, lewą wyciągnij 
do tyłu. Postaw lewą nogę, po 
czym powtórz skok, odpychając 
się lewą nogą od ziemi i unosząc 
prawe kolano. Powtórz 8 razy dla 
każdej nogi.

3. Marszobieg  
Cel ćwiczenia: nauka przy-
spieszania.  
Stopniowo zwiększaj tempo aż 
do biegu, ruszając naprzemiennie 
nogami i rękami. Kijków nie sta-
wiaj, trzymaj je z boku, w powie-
trzu. Biegnij 30 s, następnie idź 5 
s. wykonaj 6 takich cykli.

4. Łyżwiarstwo  
Cel ćwiczenia: wzmacnianie ud  
i pośladków  . 
Trzymaj kijki, jak odwrócone 
V- uchwyty blisko jeden drugie-
go, końcówki szeroko. Przenieś 
ciężar ciała na prawą stopę, lewą 
nogę trzymaj uniesioną w powie-
trzu. Odepchnij się prawą nogą od 
ziemi, postaw lewą stopę z przo-
du i z boku. Prawa noga zosta-
je w powietrzu. Zmień strony, 
powtórz sekwencję płynnie 12 
razy na każdą nogę.

BRZUCH & PLECY - za pomo-
cą kijków możesz łatwo ujędrnić 
i wzmocnić środkową część ciała. To 
nie tylko przyda się w czasie marszu, 
ale też podczas wykonania codzien-

nych czynności.
1. Lift  

Cel ćwiczenia: wzmacnianie  
mięśni naramiennych.  
Stań wyprostowana. Chwyć oba 
kijki poziomo na szerokość barków, 
oprzyj je na górnej części pleców, 
palce skierowane do przodu. Ugnij 
lekko kolana i unieś kijki do góry. 
Powoli opuść je na plecy, nie opie-
rając na nich kijków. Wykonaj 12 
powtórzeń.

2. Twister  
Cel ćwiczenia: wzmacnianie mię-
śni skośnych brzucha i pleców. 
Stań w rozkroku na szerokość 
bioder, kolana lekko ugięte, tułów 
nieco pochylony do przodu. Złącz 
kijki i oprzyj je na górnej części 
pleców. Napnij mięśnie brzucha 
i wykonaj powoli skręt tułowia 
w prawo. Wytrzymaj 2 s i powtórz 
skręt w lewą stronę. Powtórz 8 razy 
w obie strony. 

3. Wciskanie kijków  
Cel ćwiczenia: wzmacnianie  
tylnej części ramion.  
Stań wyprostowana, ugnij lekko 
kolana. Postaw kijki przed sobą 
i przez 10 s mocno wciskaj je w zie-
mię. Rozluźnij mięśnie na 2-3 s. 
powtórz 8 razy.

SILNE PLECY I RAMIONA- 
wyćwiczone mięśnie górnej części 
pleców to najlepsza ochrona przed 
bolesnymi przeciążeniami w okolicy 
karku.
1. Motylek  

Cel ćwiczenia: silne plecy i barki. 
Chwyć kijki w połowie ich długo-
ści. Ugięte do kąta prostego ręce 
unieś w bok na wysokość barków. 
Napnij ręce i złącz przedramiona 
przed klatką piersiową. Powoli roz-
chyl ręce. Wykonaj 16 powtórzeń. 

2. Trik na triceps  
Cel ćwiczenia: silne plecy  
i tyły ramion.  
Chwyć złożone kijki za sobą. Pro-
ste ręce unieś w tył. Utrzymując 
ramiona jak najwyżej, ugnij łokcie, 
aż kije dotkną pośladków. Powo-
li wyprostuj łokcie. Wykonaj 12 
powtórzeń.

3. Wyciąganie  
Cel ćwiczenia: silne plecy i ramiona. 
Złóż kijki i trzymaj je tuż pod biu-
stem. Spróbuj  „rozciągnąć” je na 

boki obiema dłońmi. Łopatki ścią-
gnięte. Wytrzymaj 3 s, a następnie 
„ściskaj” kijki. Wytrzymaj napięcie 
3 s. całość powtórz 10 razy.

KOORDYNACJA - bardziej zło-
żone ruchy ćwiczą nie tylko ciało, 
ale i umysł!
1. Bieg na przełaj  

Cel ćwiczenia: poprawa 
ogólnej sprawności ciała. 
Znajdź trasę z naturalnymi prze-
szkodami, jak np. pień drzewa. 
Weź rozbieg, wbij oba kijki w pień 
i przeskocz go, robiąc wielki krok. 
Przeskakuj przeszkodę raz prawą, 
raz lewą nogą. Ćwicz 3 min.

2. Podnoszenie  
Cel ćwiczenia: poprawa 
ogólnej sprawności ciała. 
Połóż kijki wzdłuż drogi, w odle-
głości trzech kroków od siebie. 
Idąc, schyl się i chwyć pierwszy 
kijek. Nie zatrzymuj się. Wyprostuj 
się, idź dalej i chwyć drugi kijek. 
Następnie idąc, odłóż kijki na zie-
mię- najpierw jeden, później dru-
gi. Wracając, podnoś je. Wykonuj 
ćwiczenie przez 3-4 min.

3. Stojąca waga  
Cel ćwiczenia: poprawa 
ogólnej sprawności ciała. 
Przenieś ciężar ciała na lewą 
stopę. Prawe kolano unieś przed 
sobą na wysokość biodra. Ręce 
z kijami wyciągnij z przodu na 
wysokość barków. Kijki trzymaj 
na ukos . Prawą nogę i oba ramio-
na płynnym ruchem przenieś do 
tyłu. Wróć do pozycji. Wykonaj 8 
powtórzeń, a następnie ćwicz drugą 
nogę. Uwaga! Jeżeli masz problem 
z utrzymaniem równowagi, napnij 
brzuch i patrz przed siebie.

STRETCHING- każde ćwiczenie 
wzmacniające mięśnie zwiększa ich 
napięcie, a w konsekwencji powoduje 
też skrócenie ich długości. Ćwiczenia 
rozciągające sprawią, że twoje mięśnie 
będą nie tylko silne, lecz i elastyczne.
1. Skłon  

Cel ćwiczenia: poprawa elastyczno-
ści tylnej części ud oraz pośladków. 
Złóż kijki razem, trzymaj je ugię-
tymi rękami przed tułowiem. Ugnij 
kolana do ćwierć przysiadu, pochyl 
tułów do przodu. Plecy wyprosto-
wane. Wysuń lewą piętę o pół 

kroku do przodu. Opuść kijki jak 
najniżej do lewej stopy, trzymaj ple-
cy wyprostowane. Powinnaś czuć 
lekkie rozciąganie w tylnej części 
lewego uda i pośladka. Wytrzymaj 
20-30 s. wyprostuj się i powtórz 
ćwiczenie drugą nogą.

2. Wykrok  
Cel ćwiczenia: poprawa  
elastyczności łydek.  
Kijki złóż razem i postaw przed 
sobą. Wysuń do przodu lewą nogę 
i oprzyj ją na pięcie, zadzierając 
palce w górę i opierając czubek 
buta na kijkach. Plecy wyprosto-
wane, tułów pochylony lekko do 
przodu. Wytrzymaj 20 s i zmień 
stopę.

3. Ukłon  
Cel ćwiczenia: poprawa ela-
styczności okolic barków. 
Stań w rozkroku na szerokość bio-
der, kolana lekko ugięte. Pochyl 
tułów do przodu. Kijki postaw 
przed sobą, ręce wyprostowane. 
Napnij mocno brzuch, plecy proste. 
Skłon powinien być na tyle głęboki, 
abyś odczuwała rozciąganie w oko-
licach barków. Oddychaj spokojnie 
i wytrzymaj 20 s.

4. Łuk  
Cel ćwiczenia: rozluź-
nienie mięśni grzbietu. 
Złóż kijki razem i włóż pod lekko 
ugięte kolana. Palce dłoni skie-
rowane do tyłu. Pochyl tułów do 
przodu, plecy wygnij w łuk. Oddy-
chaj bardzo spokojnie, wytrzymaj 
20 s.

Powodzenia 

 v Anna Chrząścik 
instruktor fitness, fizjoterapeuta 

tel. 502 130 516 , www.rehmedica.pl

Marsz + Kije = droga ku wszystkim twoim fitnessowym celom. Prostota, łatwość i bezpieczeństwo tego typu 
marszu umożliwiają uczestnictwo w niej osób z różnego przedziału wiekowego i różnej kondycji fizycznej. 
Możemy uprawiać Nordic Walking w każdym klimacie, w dowolnym terenie, na wszystkich nawierzchniach 
i co ważne - przez cały rok i przez każdego!

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

Prestiżowy dom dla wymagających
Tel. kontaktowy: 516-025-595

Oferujemy do sprzedaży
PIĘKNY, LUKSUSOWY DOM
położony nad samym Zalewem Kryspinów-Budzyń

• Przeszklony salon
• System wentylacyjny
• Najwyższej jakości materiały
   użyte do budowy domu
• 209 m kw, działka 23 a
Cena 2.200.000 PLN

KASZÓW

GMINNA CORRIDA ORTOGRAFICZNA

Organizacją zajęła się dyrektor szkoły 
-  Barbara Szewczyk, pomysłodawczyni 
konkursu – polonistka Urszula Skoły-
szewska oraz Bogumiła Bąk i Katarzy-
na Kowalik. Aby było sprawiedliwie, 
zadania konkursowe zostały przygo-
towane i przywiezione w dniu konkur-
su przez panie polonistki. Uczniowie 
podpisywali się nie nazwiskiem, lecz 
godłem. W tym roku były to znaki 
zodiaku i pory roku.
Bardzo dobrą znajomością zasad orto-
graficznych musieli wykazać się ci, któ-
rzy prawie bezbłędnie pisali zadania 
konkursowe najeżone trudnościami. 
Najlepszymi okazali się:
Kl. II – III: 1 miejsce: Karolina Szew-
czyk  - SP Kaszów nr 1, 2 miejsce: Jakub 
Brzeźniak – SP Kryspinów, 3 miejsce: 
Kacper Grzesiak – SP Czułów, Kl. IV 
– VI: 1 miejsce: Jan Jaskot – SP Mora-
wica, 2 miejsce: Magdalena Suchan – SP 
Kaszów nr 1, 3 miejsce: Piotr Sadza – SP 
Kryspinów; Gimnazjum: 1 miejsce: 
Piotr Skorupka – Gimnazjum w Mni-
kowie, 2 miejsce: Magdalena Koczwara 

– Gimnazjum w Mnikowie, 3 miejsce: 
Justyna Markowicz, Justyna Hećko – 
Gimnazjum w Liszkach.
Wszyscy uczestnicy konkursu zostali 
nagrodzeni pamiątkowymi dyplomami 
i książkami. Również dla każdej szkoły 
zostały przekazane przydatne słowniki.  
Fundatorem nagród był  Wójt Gminy 
Liszki – pan Wacław Kula, który  już 
po raz kolejny był honorowym gościem 
Gminnej Corridy.
Podczas konkursu nie zabrakło słod-
kiego poczęstunku oraz ciepłej herbaty. 
Przerywnikiem w zmaganiach konkur-
sowych były piosenki ortograficzne, 
ułożone do znanych melodii, a śpiewane 
przez reprezentantki chóru szkolnego 
z Kaszowa. Po pamiątkowych zdję-
ciach wszyscy obdarowani rozjechali 
się do domów, a panie polonistki już 
wymyślają następne zadania na koleją, 
XII Corridę Ortograficzną.

Artykuł oraz zdjęcia pochodzą z ofi-
cjalnej strony internetowej Gminy 
Liszki: www.liszki.pl

16 kwietnia 2013 r. w Szkole Podstawowej nr 1 im. Św. Józefa w Kaszowie odbyła się XI Gminna Corrida Ortogra-
ficzna pod patronatem Wójta Gminy Liszki – pana Wacława Kuli. Przyjechali na nią finaliści szkolnych konkursów 
ortograficznych ze wszystkich szkół podstawowych i dwóch gimnazjów. Zawodnicy rywalizowali w trzech katego-
riach wiekowych: kl. II – III, kl. IV – VI i gimnazjaliści.

KompraBIURO RACHUNKOWE

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

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

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

Dojazd do Klienta
wliczony w cenę usług

Świadczymy
nasze usługi

od 21 lat!

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

Kraków
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WYDARZENIA KULTURALNE, IMPREZY, SPOTKANIA
ZABIERZÓW

TRZEBINIA

Kino "Sokół" w Trzebini zaprasza
„Cristiada”

• 10.05, 14.05, 16.05. seanse o godz. 17:00 • 11.05, 15.05. seanse o godz. 19:00 •
czas trwania: 2 godz., 25 min., gatunek: dramat historyczny, Meksyk (napisy PL)

Bilety: 14 zł i 12 zł ulgowy

„Panaceum”
• 10.05, 14.05, 16.05. seanse o godz. 19:45 • 11.05, 15.05. seanse o godz. 17:00 •

• 12.05 seans o godz. 20:30 •
czas trwania: 1 godz., 46 min., gatunek: thriller/dramat/kryminał, USA (napisy PL)

Bilety: 14 zł i 12 zł ulgowy

„Iron Man 3” – seanse 3D
• 17.05. seans o godz. 20:30 (napisy PL) •

• 18.05. seanse o godz. 16:00 (dubbing PL) i 19:00 (dubbing PL) •
• 19.05, 21.05, 22.05, 23.05 seanse o godz. 17:00 (dubbing PL) i 19:45 (napisy PL) •

czas trwania: 2 godz., 10 min., gatunek: akcja/sf, USA (od 12 lat)
Bilety: 20 zł i 17 zł ulgowy

CHRZANÓW

KRZESZOWICE

Kino "Sztuka" w Chrzanowie zaprasza
"Iron man 3" 3D PREMIERA

• 10.05-11.05 seanse o godz. 17.00 (dubbing PL), 20.00 (napisy PL) •
• 12.05 seans o godz. 20.30 (napisy PL) •

• 13.05-19.05 seanse o godz. 17.00 (dubbing PL), 20.00 (napisy PL) •
 • 20.05-23.05 seans o godz. 17.15 (dubbing PL) 20.00 (napisy PL) •

reżyseria: Shane Black, czas trwania: 140 min., gatunek: akcja/sci-fi, prod. Chiny/USA, b/o
Cena biletu 3D: 

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

Koncert „Powróćmy jak za dawnych lat”
10 maja o godz. 18.00 zapraszamy do Starej Kotłowni na koncert z cyklu "Powróćmy jak za dawnych lat". Tym 
razem zagra zespół PULS. Wstęp 10 zł. Przedsprzedaż biletów - Informacja MOKSiR

KLANG 2013 ze Słoneczną Falą Muzyki
Już 11 maja kolejna edycja przeglądu zespołów muzycznych KLANG. W tym roku wystartuje aż 9 zespołów. Start o 
godz. 16.00 w klubie Stara Kotłownia. Wstęp: 5 zł (całość zysku z biletu przeznaczona zostanie na cel charytatywny).

Transmisja baletu „Romeo i Julia” z Teatru Bolszoj
12 maja o godz. 16.45 zapraszamy na transmisję baletu - Sergei Prokofiev "Romeo i Julia" z moskiewskiego Teatru 
Bolszoj. Kino Sztuka Chrzanów, ul. Broniewskiego 4. Bilety: 45 zł i 40 zł. Rezerwacja: (32) 623 30 86 wew. 53, 36.

Spektakl kabaretowy "Old Spice Girls"
24 maja o godz. 16.30 na sali teatralnej MOKSiR odbędzie się spektakl kabaretowy "Old Spice Girls" w wykonaniu 
Emilii Krakowskiej, Lidii Stanisławskiej i Barbary Wrzesińskiej. Bilety w cenie 30 zł (parter) i 25 zł (balkon) można 
kupić w Informacji MOKSiR. Zapraszamy!
Śmiech przedłuża życie, zapewnia zdrowie i poprawia samopoczucie, stąd stały jego deficyt! Zapraszamy Państwa 
na porcję szczerego śmiechu, który zapewni spektakl kabaretowy “Old Spice Girls”. W skład babskiego kabaretu 
wchodzą trzy artystki o dużym i zróżnicowanym dorobku scenicznym: Emilia Krakowska, Lidia Stanisławska, 
Barbara Wrzesińska. Łączy je poczucie humoru, wyczucie nonsensu sytuacyjnego… żartobliwy stosunek do płci 
przeciwnej. “Dokładają” więc panom w zabawny sposób wykorzystując teksty znakomitych twórców: Tuwima, 
Hemara, Brechta, Czubaszek czy Kropolewskiego. Zapraszamy Państwa na półtoragodzinne spotkanie, gdzie skecz, 
monolog przeplatany jest piosenką, czasem gorzką, częściej dowcipną i gdzie zawsze można liczyć na dobrą puentę.
Bilety: 30 zł parter, 25 zł balkon. Rezerwacje i sprzedaż - Informacja MOKSiR, ul. Broniewskiego 4, pon. - pt. godz. 
8.00 - 18.00, tel. 32 623 30 86 wew. 53

Wystawa fotografii Piotra Bieńka pt. "Mikroświaty" 
Galeria "Na Piętrze" zaprasza na wystawę fotografii Piotra Bieńka pt. 
"Mikroświaty". Cykl fotografii "Mikroświaty" przedstawia świat różnych 
substancji chemicznych, widzianych przez mikroskop polaryzacyjny. 
Bogactwo kolorów oraz niepowtarzalne formy przykuwają uwagę, dając 
możliwość licznych interpretacji.

MAJÓWKA HRABINY ZOFII oraz 
WIOSENNY JARMARK TRADYCJI I RĘKODZIEŁA

25-26 MAJA
Park im. Adama Bogackiego w Krzeszowicach od świtu do zmierzchu.

Zapraszamy na:
• śniadanie na trawie i plener malarski obok Pałacu 

Potockich
• koncerty zespołu REDLIN (sobota) i grupy POD BUDĄ 

(niedziela)
• występy i koncerty zespołów folklorystycznych i grup 

śpiewaczych, m. in. Zespołu Tańców Świata "Zdrojanie"
• koncert młodzieży – piosenki lat 30-tych
• wspaniały pokaz tańców w koncercie "Alla Polacca – 

tańce staropolskie w obrazach", w wykonaniu Baletu 
Dworskiego Cracovia Danza

• II Zlot Zosiek
• konkurs na najpiękniejszy kapelusz z epoki
• przejazdy starymi automobilami, m. in. do Willi Domańskich w Nawojowej Górze
• pokazy ginących zawodów
• lunapark, który sprawi wiele radości nie tylko najmłodszym
• otwarte warsztaty rzemiosła i rękodzieła dla dzieci i dorosłych i szereg innych atrakcji.dziadków, opiekunów ze 

swoimi pociechami.

Kabaret CIACH w Trzebini

Ciach bardzo lubi oklaski, natomiast 
nie lubi często pojawiającego się py-
tania – "skąd czerpiecie pomysły?". 
Inspiracji do kolejnych programów 
dostarcza wnikliwa obserwacja 
rzeczywistości, a czasami nawet 
korespondencja od widzów tak, jak 
było to w przypadku programu "LI-
STY OD WIDZÓW". Jego fragmenty 
zaprezentował min. na antenie TVP 
2, w Kabaretowym Klubie Dwójki, 
którego gościem specjalnym był 
kultowy satyryk i  komediopisarz 
Stanisław Tym.
Kolejnym programem jest "Oddział 
Śmiechoterapii", a jakie będą następ-
ne najlepiej przekonać się oglądając 
kabaret na żywo. Z żadnego festiwalu 
kabaretowego, w którym brał udział, 
nie wrócił bez nagrody- od wyróż-
nień, po Grand Prix.
Ciach jest stałym uczestnikiem 
telewizyjnych realizacji kabareto-
wych. Wśród licznych programów, 

w których pojawia się ostatnio, warto 
wyróżnić udział w: nawiązującej do 
kultowego filmu „Rejs” Listopado-
wej Nocy Kabaretowej 2011/TVP2, 
Kabaretonie na Opolskim Festiwalu 
Piosenki w 2011/TVP1, Kabretobra-
niu 2012/Polsat oraz 18.Festiwalu 
Kabaretu Koszalin 2012/TVP2.
Od roku 2009 Kabaret 
Ciach, jest gospodarzem 
dorocznego Kabaretobrania 
czyli Zielonogórskiej Nocy 
Kabaretowej, transmitowanej 
na żywo w TV Polsat.
Kabaret występuje  
w składzie:
Leszek Jenek  
– ex kabaret Potem
Małgorzata Czyżycka
Janusz Rewers  
- serial improwizowany 
"Spadkobiercy"
Tomasz Kowalski.

Ciach to jeden z filarów Zielonogórskiego Zagłębia Kabaretowego. Kabaret młody duchem i bogaty do-
świadczeniem. Młodość, objawia się w stałej twórczej aktywności, która mniej więcej raz na rok owocuje 
premierowym programem. Ciach łączy dobry poziom literacki z humorystycznym przeglądem obyczajów 
i przywar Polaków. Ponadto w spektakle wplata elementy improwizacji, dzięki czemu każdy kolejny występ 
jest inny i niepowtarzalny.  Wszystko pokazuje w klimacie humoru sytuacyjnego lub absurdalnego, w myśl 
Gogolowskiej zasady: Z czego się śmiejecie? Z samych siebie się śmiejecie!

Trzebińskie Centrum Kultury zaprasza na występ znakomitego kabaretu "CIACH".
31 maja 2013, godz. 17.00, Dom Kultury "Sokół" w Trzebini

Rezerwacja biletów w cenie 50 złotych do dnia 10.05.2013. tel. 32-61-10-621
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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

Oferujemy do sprzedaży
oryginalnie wykończony

dom w Tenczynku.
Bardzo dobra lokalizacja.

170 m kw, zagospodarowana działka 6a.

Tel. 796 – 351 – 499

BIBLIOTEKA  PUBLICZNA W  TENCZYNKU 
POLECA "NOWINY Z BIBLIOTECZNEJ WITRYNY"
Oprac. Iz-Dan

Erich von Daniken:  
Kosmiczne tajemnice Majów 
Nowa interpretacja zdumiewającej wie-
dzy Majów. Autor kwestionuje ustalenia 
archeologów, podważa interpretacje 
naukowców i proponuje całkiem nowe 
spojrzenie na dzieje Majów.

Tess Gerritsen 
Prawo krwi

Willy nigdy nie uwierzyła w śmierć ojca. 
Wyrusza do Azji, by odkryć prawdę 
o wydarzeniach sprzed dwudziestu lat.

Piotr Zychowicz 
Pakt Ribbentrop-Beck

Czy w 1939 r. na Zamku Królewskim 
w Warszawie należało podpisać pakt 
Ribbentrop-Beck...? 

A może razem z Niemcami wziąć udział 
w ataku na Związek Sowiecki?

Ewa Bauer 
Kruchość jutra

Cyrkonie okazujące się brylantami to 
szczyt marzeń... Ale czy na pewno? 
Bywa różnie ... Opowieść o życiowych 
wyborach. Czy słusznych? Przekonajcie 
się sami.

Kamanda C. K. 
Czarownica Nanga

Czy znacie słonia, który biega szybciej 
od geparda? Słyszeliście o czarownicy 
Nandze? Albo o ślicznotce z półksięży-
cem na czole? Jeśli chcecie ich spo-
tkać posłuchajcie głosu afrykańskiego 
bajarza.

Clive Cussler 
Dżungla

Załoga "Oregona" na tropie XIII wiecznej 
tajemnicy i niszczycielskiego wynalazku, 
wobec którego świat jest bezbronny.

Peter Hessler 
Przez drogi i bezdroża - 

podróż po nowych Chinach
Peter Hessler, współczesny Marco Polo 
przemierzający Chiny jeepem, pisze 
o najbardziej dynamicznej dekadzie 
rozwoju Chin. Opisuje ją z perspektywy 
historii konkretnych ludzi.

Katarzyna Grochola 
Houston, mamy problem

Niezwykle pogodna i błyskotliwa powieść 
o życiowych zakrętach, stu twarzach pol-
skiego faceta i milionach twarzy kobiet...

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

30-240 Kraków, ul. Za Skłonem 4
tel. 508 144 702 • 607 623 680

Zabezpiecz samochód zimą!

- ochrona lakieru
        - auto detailing
               - myjnia ręczna

 Z gazetą 
Gwarek 10% 

zniżki na 
wszystkie usługi.
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Zorganizowany przez Akademię Pił-
karską MAM TALENT i podzielony 
na kilka etapów turniej halowy, nad 
którym swój patronat objęli Marszałek 
Województwa Małopolskiego oraz 
Starosta Powiatu Krakowskiego, 
przyciągnął na start ponad trzydzieści 
dziecięcych drużyn z Małopolski, Ślą-
ska i Zagłębia Śląsko-Dąbrowskiego. 
W niedzielę 17 marca, w dwóch kate-
goriach wiekowych, rywalizowały ze 
sobą zespoły z roczników 2003/2004 
i 2005/2006, natomiast kilka dni 
później zagrały roczniki 2001/2002 
i 2006/2007. Bardzo dobrze w kate-
gorii 2003/2004 zaprezentowali się 
chłopcy prowadzeni przez trenera 
Kamila Kwokę. W turnieju, w którym 
oprócz naszej drużyny udział wzię-
ły: Cracovia Kraków, Górnik Libiąż, 
Karol Wadowice, Tyniec Kraków, 
Didi Gol Rabka, Jadwiga Kraków 
i MOS Będzin, młodzi futboliści  
Akademii zajęli wysokie, czwarte 
miejsce. W zmaganiach, w których 
bezkonkurencyjna okazała się Cra-
covia Kraków, nasi piłkarze dwu-
krotnie wygrali z  Tyńcem Kraków, 
pokonali MOS Będzin, zremisowa-
li z Didi Gol Rabka i nie sprostali 
jedynie młodym graczom z Wado-
wic. To było dobre przetarcie przed 
zbliżającym się turniejem w Starym 
Sączu, w którym podopieczni trenera 
Kamila zagrają z takimi zespołami 
jak Legia Warszawa, Śląsk Wrocław, 
Korona Kielce, Zagłębie Lubin czy 
Czernomorec Odessa z Ukrainy.  
W rywalizacji młodszego rocznika 
wystąpiła drużyna trenera Bartłomieja 
Święszka. Wawel Kraków, Górnik 
Libiąż, MOKSIR Chrzanów, Didi Gol 
Rabka i Radziszowianka Radziszów to 
zespoły, z którymi przyszło zmierzyć 
się utalentowanym piłkarzom z Krze-
szowic. Chłopcy, podobnie jak ich 

starsi koledzy, zajęli czwarte miejsce, 
chociaż wynik nie był tak dobry jak 
sama gra. Całe zawody wygrał Wawel 
Kraków, a drugie i trzecie miejsce 
przypadło odpowiednio Moksirowi 
Chrzanów i Górnikowi Libiąż. Rów-
nież tydzień później młodzi sportowcy 
zadbali o wysoki poziom, a  niema-
ły w tym udział mieli nasi gracze.  
Z prawdziwą satysfakcją oglądało się 
piłkarzy trenera Pawła Czyża z roczni-
ka 2001/2002, którzy co chwila mister-
nie konstruowali swoje akcje. Pod pre-
sją przeciwnika, przy wrzawie trybun, 
młodzi futboliści decydowali się na 
zagrania świadczące o coraz więk-
szych umiejętnościach i coraz większej 
świadomości piłkarskiej. Akcja, po 
której padł pierwszy gol dla naszych 
barw, była wręcz koncertowa, a zara-
zem bardzo charakterystyczna dla 
całego procesu szkoleniowego w Aka-
demii. Bramkarz Kamil Janik podał 
piłkę ręką do Aleksandra Majera, a ten 
zapoczątkował serię  precyzyjnych 
podań, które doprowadziły naszych 
atakujących w okolice bramki prze-
ciwnika. Kacper Kołacz oddał silny 
strzał, który golkiper Didi Gol Rabka 
zdołał jeszcze odbić, ale przy dobitce 
Michała Kwiatka był już bezradny. 
Znakomita akcja i nieprzypadkowa. 
Taki schemat konstruowania działań 
ofensywnych widzieliśmy w sobotę 
wiele razy. Pomimo wielkich rotacji 
w składzie występ należy ocenić jako 
udane zwieńczenie okresu zimowego, 
ale też dobry zwiastun tego, co wyda-
rzy się na otwartych boiskach. Zwy-
cięzcą w tej kategorii wiekowej został 
Albertus Kraków, a nasza najstarsza 
drużyna zajęła szóste miejsce. Po star-
szych kolegach na parkiecie pojawili 
się najmłodsi zawodnicy Akademii. 
W kategorii 2006/2007 krzeszowicka 
szkółka wystawiła trzy swoje repre-

zentacje: Skrzaty 2006 oraz Skrzaty 
2007/2008 i Żabki 2009.  Niczym 
nieskrępowane, szalenie kreatywne 
i radosne dzieciaki porwały za sobą 
absolutnie wszystkich! Gdy jedna 
z dwóch trenujących w Akademii  
dziewczynek – Zuzia Sraga z rocznika 
2006 – zdobyła kapitalną, a zarazem 
swoją pierwszą w życiu turniejową 
bramkę, na widowni rozpoczęła się 
fiesta!  Mnóstwo radości  dostarczyły 
też występy podopiecznych trenera 
Grzegorza Krzysiaka. Hubert Rułka, 
Bartek Kapera i pozostali chłopcy 
z drugiej drużyny Skrzatów pozosta-
wili po sobie bardzo dobre wrażenie. 
Kibice i piłkarze bawili się świetnie, 
a pojawienie się na parkiecie czte-
rolatków z grupy Żabek było jak…
truskawka w czekoladzie. Sama 
rozkosz i słodycz! Miłosz Korbiel 
zdobył pierwszego w swoim życiu 
gola. Franek Wróblewski z niesłycha-
ną, jak na czterolatka, świadomością 
piłkarską walczył z rywalami, a gdy 
Żabki zaczynały zbytnio gubić się 
w swoich poczynaniach, to trener 
Bartek Święszek stosował „atak sza-
rańczy”. W jednej chwili zapełniał 
parkiet całą swoją grupą, wprowa-
dzając w osłupienie przeciwników 
i … sędziego.  Natomiast czarujący 
Maciek Rabijasz i równie uroczy Bar-
tek Zając przekonywali niedowiar-
ków, że boisko to doskonałe miejsce 
na wesołe spędzenie czasu. Maciuś, 
posługując się wyimaginowaną lor-
netką, wypatrywał wiosennego ciepła. 
Chłopcy biegali, spacerowali, prowa-
dzili długie rozmowy i interesowali 
się absolutnie wszystkim, tylko nie 
piłką. W zmaganiach, w których naj-
lepszy okazał się Orkan Szczyrzyc, 
najmłodsi gracze Akademii zajęli 
odpowiednio czwarte, siódme i ósme 
miejsce. Wielką atrakcją całej imprezy 

okazał się także debiutancki występ 
akademickich cheerleaderek z grupy 
tanecznej pani Małgorzaty Snopczyń-
skiej-Anouar. Brawurowo wykonany 
taniec do piosenki „Gangnam style”  
został entuzjastycznie przyjęty przez 
publiczność, a zwłaszcza jej najmłod-
szą część. Dziewczęta, mimo dosłow-
nie kilku prób, wypadły znakomicie. 
Przysłowiowym  „strzałem w dzie-
siątkę” okazał się konkurs w grze 
FIFA 13. Każda drużyna wytypowała 
swojego reprezentanta i w równole-
gle odbywającym się turnieju miała 
miejsce zacięta walka o zwycięstwo. 
Konsola była wręcz oblegana przez 
dzieci, gorąco wspierane przez swo-
ich kolegów. Konkurs najwyraźniej 
bardzo zainteresował także dorosłych, 
którzy rozpoczynali wirtualne mecze 
natychmiast po zwolnieniu przez dzie-
ci stanowisk dla graczy – zaangażo-
wanie oczywiście nie było mniejsze. 
Pyszny poczęstunek przygotowała 
dla uczestników turnieju Piekarnia 
Cukiernia Atu z Myślachowic, zapew-
niając odpowiedni poziom energii 
i siły młodym piłkarzom. Przygoto-
wane na krzeszowicką imprezę pączki 
i znakomite kapuśniaczki wszystkim 
niezwykle przypadły do gustu. Każdy 
zawodnik otrzymał również drobny 
upominek od firmy Unilever – produ-
centa Gorącego Kubka  Knorr. Dzieci 
zostały wyposażone w  lunch-boxy, 
które mogą zabierać ze sobą do szko-
ły, na wycieczki czy kolejne mecze. 
Alcon – lider w branży okulistycznej 
i producent nawilżających kropli do 
oczu Systane Ultra – podarował tre-
nerom wszystkich drużyn przyrządy 
do pomiaru dystansu, pokonywane-
go podczas długich spacerów. Wiel-
ce efektowne nagrody indywidualne 
ufundował Philips. We wszystkich 
rocznikach wybrano najlepszego 

zawodnika, najlepszego bramkarza 
i króla strzelców. Wyróżnieni mali fut-
boliści otrzymali zestawy słuchawek 
tej renomowanej holenderskiej firmy, 
a czołowe drużyny turnieju Akademia 
Piłkarska Mam Talent uhonorowała 
pucharami i pamiątkowymi medala-
mi. Tradycyjnie też trenerzy Akade-
mii nagrodzili najlepszych piłkarzy 
z Krzeszowic. – Jestem zadowolony 
z przebiegu turnieju i jego organizacji. 
Ogromne słowa uznania należą się 
kibicom, którzy fantastycznie dopin-
gowali małych piłkarzy. Dziękuje 

wszystkim tym, którzy przyczyni-
li się do organizacji kolejnej edycji 
Piłkarskiego Zakończenia Zimy oraz 
przybyłym drużynom i ich trenerom. 
Mam nadzieje, że kolejne turnieje 
w Krzeszowicach będą jeszcze lep-
sze i uda się wyeliminować wszyst-
kie niedociągnięcia. Czas pracuje na 
naszą korzyść – powiedział Grzegorz 
Krzysiak. Dokumentacja zdjęciowa 
z marcowej imprezy dostępna jest na 
facebooku i stronie Akademii – www.
apmt.pl. 

 v Łukasz Girek

SPORT

PIŁKARSKIE ZAKOŃCZENIE ZIMY W KRZESZOWICACH
Marzec pełen wrażeń zafundowali kibicom młodzi adepci futbolu. Niczym nieskrępowane, szalenie kreatywne i pełne pasji dzieci  rozegrały  fantastyczne 
piłkarskie igrzyska, które jeszcze długo pozostaną w pamięci licznie zgromadzonej przy ulicy Długiej publiczności. Dwaj przyjaciele z boiska – Maciek 
Rabijasz i Bartek Zając – a z nimi wszyscy pozostali uczestnicy krzeszowickiej imprezy, powiedzieli zimie – stop! Do Krzeszowic zawitała wiosna!

W poprzedni numerze “Gwarka” zadziałał drukarski chochlik - tytuł wydrukowanego w tym miejsc artykułu, jego wstęp, zdjęcie oraz nazwisko autora były prawidłowe, natomiast sam tekst został 
podmieniony. Osoby zainteresowane tekstem oraz jego autora serdecznie przepraszamy. Powyżej drukujemy zaś obszerniejszy tekst dotyczący tego piłkarskiego wydarzenia.

SPORT Kolejny medal w Halowych Mistrzostwach Polski

ZABIERZOWSKI SPORT ŁUCZNICTWEM STOI 

W dniach 23-24 marca 2013 r. 
w Halowych Mistrzostwach Polski 
Młodzików w Jasienicy brązowy 
medal zdobył zespół Grota Zabie-
rzów w składzie: Anna Michalik, 
Ewa Ramut i Urszula Korzonek. 
W historii klubu to pierwszy taki 
rok, w którym z każdych zawodów 
halowych rangi Mistrzostw Polski, 
w których pojawiała się reprezen-
tacja Grota, Zabierzowianie przy-
wozili medale.
W Mistrzostwach wzięło udział 
205 młodych łuczników i łuczni-
czek z całej Polski. Grot Zabierzów 
reprezentowali: Anna Michalik, Ewa 
Ramut i Urszula Korzonek w kate-
gorii wiekowej młodzik starszy oraz 
Zuzanna Kulig, Aleksandra Mitoń-
ska, Aleksandra Kozień i Arkadiusz 
Bazgier w kategorii młodzik młod-
szy. Zawody przeprowadzane były 
w konkurencjach: indywidualnej, 
zespołowej i mikst.
W rywalizacji indywidualnej fazę 
kwalifikacji, wyłaniającą 32. naj-
lepszych łuczników do fazy turnie-
jowej, przeszły Anna Michalik, Ewa 
Ramut, Zuzanna Kulig i Aleksandra 
Mitońska. O pechu może mówić Ula 
Korzonek, która zakończyła kwali-
fikacje na miejscu 33, przegrywając 
awans do części turniejowej w ostat-
niej serii strzelań tylko o 2 punkty. 

Ola Kozień zajęła miejsce 43, zaś 
Arek Bazigier – miejsce 47.
W 1/16 turnieju eliminacyjnego 
odpadły Ewa oraz Ola. Ania Micha-
lik w 1/8 pokonana została przez 
Patrycję Kędra (Sagit Humniska), 
późniejszą brązową medalistkę 
zawodów. Największą niespo-
dziankę sprawiła i najwięcej emocji 
dostarczyła Zuzia Kulig. Kończąc 
kwalifikacje na miejscu 5, w poje-
dynkach eliminacyjnych pokonała 
dwie rywalki, by ostatecznie ulec 
w ćwierćfinale, po wyrównanym 
pojedynku, Agnieszce Adamowskiej 
(Mewa Kołobrzeg) – również póź-
niejszej brązowej medalistce. Osta-
tecznie Zuzia została sklasyfikowa-
na na 6 miejscu w Polsce. Dla tej 
młodej zawodniczki – trenującej nie-
spełna półtorej roku – to największe 
osiągnięcie życiowe, zaś postęp jaki 
dokonała w tym czasie wskazuje, iż 
w kolejnych zawodach rywalizowała 
będzie jak równy z równym z naj-
lepszymi zawodniczkami o medale.
W rywalizacji zespołowej zespół 
młodziczek w składzie Anna Micha-
lik, Ewa Ramut i Urszula Korzonek 
zajął miejsce III i zdobył brązowy 
medal. Młodziczki młodsze w skła-
dzie Zuzanna Kulig, Aleksandra 
Mitońska i Aleksandra Kozień 
zakończyły zawody na wysokim 

miejscu 7. Mikst 
Grota Zabie-
rzów w składzie 
Zuzanna Kulig 
i  A r k a d iu sz 
Bazgier po kwa-
lifikacjach zajął 
miejsce 19 i nie 
awansował do 
szesnastki tur-
niejowej.
Sukcesy zawod-
n i ków G rot a 
w Ha low ych 
Mist rzostwach 
Po l s k i  2 013 
pozytywnie wpi-
sują się w jubi-
leusz 60-lecia 
zabierzowskie-
go łucznictwa. 
Świadczą one 
również o dobrej 
pracy szkoleniowej z młodzieżą. 
Mamy wyrównane zespoły liczące 
się w skali ogólnopolskiej i zdoby-
wające medale w najważniejszych 
zawodach rangi Mistrzostw Polski. 
Są w nich liderzy nawiązujący walkę 
o medale w konkurencjach indy-
widualnych, jest również rywali-
zacja wewnętrzna. Młodsi adepci 
łucznictwa mogą czerpać wzory 
ze starszych i bardziej doświad-

czonych zawodników. W klubie 
trenuje również reprezentantka 
barw narodowych – Karina Lipiar-
ska. Wszystkich, którzy chcieliby 
pójść w ślady naszych medalistów 
i uprawiać tę wspaniałą, olimpijską 
dyscyplinę, zapraszamy na treningi. 
Sukcesy, pod warunkiem rzetelnego 
i wytrwałego trenowania – gwa-
rantujemy.

 v Aleksander Jabłoński

Rok 2013 – jubileuszowy dla łucznictwa w Zabierzowie (60-lecie) – rozpoczął się wyjątkowo pomyślnie. Po suk-
cesach w Halowych Mistrzostwach Polski seniorek i młodzieżowców (brązowe medale drużynowo) oraz juniorów 
młodszych (wicemistrzostwo Polski), do grona medalistek dołączyły najmłodsze adeptki łucznictwa. 

Srebrny Medal 
dla Polski

W dniach 15-20 kwietnia 2013 r. w Riom odbyła się  
I runda Pucharu Europy. W kadrze narodowej wystąpiła 
Zabierzowianka – Karina Lipiarska, odnotowując kolej-
ne sukcesy w swej karierze sportowej. W klasyfikacji 
generalnej w konkurencji łuków olimpijskich Karina 
zajęła 5 miejsce indywidualnie.
W drużynie zespół w składzie 
Małgorzata Sobieraj (Sokół 
Radom), Anna Szukalska (Czarna 
Strzała Bytom) i Karina Lipiar-
ska (Grot Zabierzów) zajął miejsce 
drugie, ulegając w finale Ukra-
inie (197:199). W drodze do finału 
Polki pokonały drużyny Francji 
(208:200) i Niemiec (207:205). 
Męska reprezentacja Polski zaję-
ła miejsce 7.
Mazurek Dąbrowskiego zabrzmiał 
na ceremonii wręczenia meda-
li. Katarzyna Szałańska (OSŁ 

Strzelec Legnica) zajęła pierw-
sze miejsce w konkurencji łuków 
bloczkowych, pokonując w fina-
le faworyzowaną Ivanę Buden 
z Chorwacji 114-113. Zespół kobiet 
w tej konkurencji (Katarzyna Sza-
łańska, Renata Leśniak, Anna Sta-
nieczek ) również zajął miejsce II, 
ulegając w finale gospodyniom 
zawodów – drużynie Francji.
Polskim łuczniczkom, a w szcze-
gólności Karinie, gratulujemy 
sukcesów.

 v Aleksander Jabłoński
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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.

Toskania to bardzo sympatyczna, wylewna i energiczna suczka. We wrześniu zeszłego roku została oddana do 
schroniska z powodu przeprowadzki jej właścicieli za granicę. Nie mogła odnaleźć się w schroniskowych warunkach, 
bardzo brakowało jej kontaktu z człowiekiem. Niedawno wspaniali ludzie podarowali jej dom tymczasowy, w którym 
czeka na swoich nowych właścicieli i uczy się wszystkich istotnych manier. Potrafi chodzić na smyczy, zachowywać 
czystość, grzecznie jeździ autem i nie niszczy, gdy zostaje sama w domu. Toskania ma ok. 2 lat, jest małym pieskiem, 
wielkości sznaucera miniaturowego. Z powodu problemów skórnych jest w trakcie leczenia. To bardzo delikatna 
i mądra suczka. Przebywa obecnie w Krakowie, ale domku szukamy w całej Polsce. W miarę możliwości zapewniamy 
pomoc w  transporcie. Bardzo prosimy o domek dla Toskanii. Ona już bardzo chciałaby pokochać całym swoim 
psim serduszkiem tego jednego, jedynego człowieka. Wszystkich informacji na jej temat udzielamy pod podanym 
numerem telefonu lub adresem email.

tel. 606 213 030     email: ms.miss.jones@gmail.com

TOSKANIA
SUCZKA SZUKA DOMU! POMÓŻMY!

plakat.indd   1 2013-04-26   14:01:34

Zapraszamy na I JURAJSKI SALON TURYSTYCZNY, który odbędzie się 11 maja 2013 
r. w Centrum Konferencyjnym "Krakowskie Przedmieście" na terenie Kraków Business 
Park w Zabierzowie ul. Krakowska 280. Podczas Salonu można będzie zapoznać się 
z ofertą turystyczną (także last minute) biur podróży, innych podmiotów turystycznych 
i lokalnych grup działania. Bogatą prezentację turystyczną przedstawią Małopolska Orga-
nizacja Turystyczna, Urząd Miasta Krakowa, Gmina Zabierzów i inne podmioty. Salonowi 
towarzyszyć będą interesujące filmy i warsztaty przygotowane przez Akademię Podróży 
3 Żywioły w tym wielokrotnie nagradzany film o Wielkim Kanionie. Przewozy Regionalne 
zapewniły w dniu imprezy bezpłatny powrotny przejazd kolejowy do stacji PKP Kraków 
Business Park na podstawie specjalnych biletów dostępnych w kasach kolejowych od 
Wieliczki, Krakowa Głównego do Oświęcimia.
Szczegółowe informacje o  I  JURAJSKIM SALONIE TURYSTYCZNYM dostępne są na 
stronie www.jurajskisalontystyczny.pl

SPORT

VIII Puchar Kmity na medal

Urząd Gminy Zabierzów, Urząd 
Marszałkowski, Powiat Kraków oraz 
grono sponsorów: Arena, Multibank, 
Diamant, Krakowski Bussines Park, 
Sandlar, Joanna Siewert, Pizzeria 
Marco, Józef Kruk, Konwój dzięki 
wsparciu finansowym w znacznym 
stopniu przyczynili się do sukcesu 
organizacyjnego. 
Rekordowa frekwencja, wizyta gości 
ze Szwecji, oraz symboliczny start 
byłych zawodników sekcji pływackiej 
,niezłe wyniki osiągane przez star-
tujących w zawodach, transmisja za 
pośrednictwem telewizji internetowej 
„Ponidzie.tv”, coraz bardziej okazałe 
nagrody – to wszystko sprawia, że 
Puchar Rycerza Kmity z roku na rok 
staje się coraz bardziej znaczącym 
punktem w pływackim kalendarzu.
W ramach zawodów odbył się 
Memoriał Rycerza Kmity na dystan-
sie 200 m stylem motylkowym, 
rozgrywany systemem eliminacje 
– finał. W rywalizacji kobiet naj-
lepsza okazała się Joanna Szczepa-
nik. Zawodniczka Unii Oświęcim 
uzyskała czas 2:14.74, na ostatnich 
pięćdziesięciu metrach wyprzedza-
jąc Marcelinę Radlińską. Z kolei 
wśród mężczyzn bezkonkurencyjny 
był Michał Poprawa z AZS-u AWF-
-u Katowice, który wynikiem 1:57.97 
ustanowił nowy rekord Memoriału. 
Poprawa zwyciężył też w klasyfi-
kacji generalnej zawodów wśród 
najstarszych pływaków, gromadząc 
największą liczbę punktów FINA za 
trzy starty. W kategorii zawodni-
czek 17-letnich i starszych najlepsza 
okazała się z kolei Jaqueline Hippi, 
reprezentantka Vaesby Simsaell-
skap – klubu, który przyjechał do 
Zabierzowa ze Szwecji.
W klasyfikacji drużynowej trium-
fowali zawodnicy Unii Oświęcim, 
wyprzedzając UKS SMS Galicję 
Kraków i zdobywając tym samym 
Puchar Prezesa Małopolskiego 
Okręgowego Związku Pływackie-
go. Na trzecim miejscu znalazł się 
Jordan Kraków. UKP Kmita Zabie-
rzów zajęła wysokie 10 miejsce tuż 
za drużyną ze Szewcji.

Starty gospodarzy jak na ten etap 
przygotowań można nazwać udany-
mi. Wsród najlepszych zawodników 
znaleźli się Ania Grela, Adam Maj-
da oraz Jakub Ziemianin. Pozostali 
zawodnicy dobre starty przeplatali 
słabszymi. Przy tak wysokim pozio-
mie startujących przeciwników każ-
dy start i punkty są na wagę złota, 
nie można sobie pozwolić na słabszy 
występ. Dlatego też w czołowej dzie-
siątce ogólnej klasyfikacji zabrakło 
Justyny Jankowskiej, Tomka Kopry-
nia, Jakuba Łyczaka i innych. 
Uczestnicy VIII Pucharu Rycerza 
Kmity mieli też możliwość spo-
tkać wielką pływacką gwiazdę. Do 
Zabierzowa przyjechała bowiem 
Aleksandra Urbańczyk-Olejarczyk, 
która nie tylko poświęciła swój czas 
na rozdanie licznych autografów, 
pozowanie do zdjęć, rozmowy 
z dziennikarzami, czy też  spotkanie 
z młodymi zawodnikami, na którym 
odpowiadała na ich pytania. Brązo-
wa medalistka Mistrzostw Świata na 
krótkim basenie, które odbyły się 

kilka miesięcy temu w Stambule, 
wzięła także czynny udział w zawo-
dach, startując na dwóch dystansach: 
50 m stylem grzbietowym i motyl-
kowym. Na obu uzyskała najlepsze 
rezultaty, kolejno: 28.31 s i 27.61 s.
Na zakończenie zawodów odbyła się 
tradycyjna rywalizacja sztafetowa 
8x50 m stylem dowolnym. Zwycię-
żyła drużyna AZS AGH Kraków 
(w składzie: Anna Kawecka, Piotr 
Łuczak, Marcelina Radlińska, Arka-
diusz Kwiatkowski, Piotr Gęgotek 
[trener], Dominik Brus, Natalia 
Pawlaczek, Jakub Guzik), która 
w nagrodę otrzymała wielki tort 
w kształcie… basenu.
Już za rok kolejna edycja Pucharu 
Rycerza Kmity. Organizatorzy zapo-
wiadają zmiany, które mają jeszcze 
bardziej uatrakcyjnić zawody. Nie 
zabraknie też kolejnej pływackiej 
gwiazdy. Odliczanie rozpoczęte!
Komplet wyników i statystyki moż-
na zobaczyć na stronie zawodów 
www.pucharkmity.pl

Niemal pięciuset zawodników wzięło udział w ósmej już edycji Ogólnopolskich Zawo-
dów Pływackich o Puchar Rycerza Kmity, który był również memoriałem zmarłego nie-
spełna dwa lata temu Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zabierzowie, Wojciecha 
Kubackiego, inicjatora i wieloletniego współorganizatora tego mitingu. Dwudniowa 
rywalizacja po raz kolejny dostarczyła nam wiele niezapomnianych emocji. Wszystko 
to oczywiście, dzięki sponsorom i instytucjom które wsparły zawody:
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Krzeszowice, Rynek 23

tel. 12 282 67 96,

kom. 698 686 385

• NAGROBKI
• GROBOWCE GRANITOWE
   - szeroki asortyment wzorów
     i rodzajów kamienia
   - dopisy liter
   - fotografie nagrobne

• PARAPETY, SCHODY
• BLATY KUCHENNE

KAMIENIARSTWO

„FRANKOWSCY”
KAMIENIARSTWO

„FRANKOWSCY”

TEL.  508-215-417
         606-995-142

FACHOWE DORADZTWO
RATY 0 %

www.frankowscy.pl

WYSTAWA GOTOWYCH WZORÓW

MNIKÓW 248
(przy drodze Cholerzyn - Mników)


